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TÜED TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROMUZDAN

“Geleneksel Bahar Konseri”

ERGÜN: "SANATA VE SANATÇIYA,
SAYGIMIZ SONSUZ..."
Kısa adı TÜED olan, Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi bünyesinde
çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü bestekar şef İsmail
Akçapınar yönetiminde, sanat müziği ziyafeti sundu. Yoğun katılımla gerçekleşen
etkinlikte konuşan Genel Başkanımız Kazım Ergün, sanata ve sanatçıya verdikleri
değerin altını çizerek; "Ülkelerin gelişmişliği, aydınlanması; sanata verdikleri
değerle ölçülür. Büyük önderimiz Atatürk'ün dediği gibi, insanlar her görevi yerine
getirebilir, her şey olabilir ancak sanatçı kolay olunmaz. Sanatla uğraşan ve
yolumuzu aydınlatan bu değerli insanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Sanata ve
sanatçıya saygımız her zaman sınırsız ve sonsuz olmuştur" dedi.
Genel
Başkanımız Kazım
Ergün; her türlü
toplumsal birlik ve
manevi temizlenmeye
daha fazla ihtiyaç
duyduğumuz bugünlerde,
Ramazan ayının bu
birliktelik için bir
başlangıç teşkil etmesini
dileyerek, başta
emeklilerimiz olmak
üzere, tüm
vatandaşlarımızın ve

YATIRIM VE
İSTİHDAMIN
ÖNEMİ
ERGÜN’DEN RAMAZAN MESAJI

İslam Alemi'nin, Ramazan ayını kutladı.
Ergün'ün Ramazan Mesajı şöyle devam etti; “Ramazan Ayı fakirlerin
gözetildiği, zekâtların verildiği, yardımların bir kat daha arttığı yüce bir aydır
ve bu amacın gerçekleşmesi için insanlar tasarrufa yönlendirilir. Ay boyunca
yapılan tasarruf ayın sonunda zekat olarak ihtiyaç sahiplerine verilir. Ramazan
Ayı; dünya nimetlerinden yoksun olarak yaşanılan zamanla dünya nimetlerinin
kıymetini anlamayı, bu yoksunluğun yaşandığı anlarda yoksulların yaşamlarına
konuk olarak onların durumlarını anlamayı, sırf açlıkla değil ruhen ve her türlü
dünyevi ihtirastan da arınarak yaşamanın mümkün olduğunu ve hazzını
anlamayı, paylaşımı ve dayanışmayı artırmayı, eşitliği sağlamayı, birlik ve
beraberlik ruhu için bir adım atmayı amaçlayan kutsal ve mübarek bir aydır.
Bu manevi duygularla idrak edilecek olan, mübarek Ramazan ayınızı tebrik
ediyor, insanlığın barışına, huzuruna, kardeşliğine ve mutluluğuna vesile
olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.“

Ekonomik büyüme ve istihdam, her
ülkenin en önemli göstergesidir. İş gücüne
katılım oranının artması ve işsiz sayısının
azalması, toplumsal barış bakamından
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle,
istihdam dostu olan ve ihracatı artıran
kalkınma modelleri benimsenmelidir. Bu
yönüyle, ekonomik ve sosyal politikaların
temelleri ve hedefleri iyi planlanmalıdır.
Sosyal güvenlik haklarının
sağlanmasında istihdam belirleyici
olmaktadır. İstihdam, sosyal güvenlik
kuruluşlarının da gelirlerini oluşturmakta,
ödenen primler geleceğimizi güvence altına
almaktadır. İstihdam; açlık ve yoksullukla
da mücadelede en öncelikli araç olmaktadır.
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YATIRIM VE İSTİHDAMIN ÖNEMİ
Ekonomik büyüme tek başına başarının ölçüsü
olamaz. Paylaşma olmadan ve istihdam yaratılmadan,
sosyal barışın korunmasında da riskler yaşanmaktadır.
Ücret, vergi ve sosyal güvenlik hakları, birbirini
tamamlayan araçlar olduğu gibi, gelir dağılımının
iyileştirilmesinde de temel göstergelerdir.
Ülkemiz üzerinde planların yapılması ve özellikle de
ekonomimize yönelik saldırılar, döviz kurlarının ve faiz
oranlarının yükselmesini getirmiş, yatırımı ve istihdamı
olumsuz etkilemiştir. Yüksek enflasyon, yoksulluk
d e m e k t i r. E n f l a s y o n , t o p l u m u n a l ı m g ü c ü n ü
düşürdüğünden, bu alanda etkin kararların alınması ve
uygulamaya konulması, ortak paydamız olarak
görülmelidir. Siyasette de, yapıcı eleştiriler ve yol gösterici
önerilerin esas olması gerekir. Birlik ve beraberliğin
olmadığı dönemlerde, dış güçler ve ülkemiz üzerinde
emelleri olanlar sevinmektedir. Buna fırsat verilmemelidir.
İşgücü 2019 yılı Ocak döneminde 31 milyon 825 bin
kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,2 olarak
gerçekleşmiştir. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde
71,1, kadınlarda ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşmiştir.
Özellikle, kadın istihdamın artırılması ve daha güvenceli
teşviklerin getirilmesine ihtiyaç vardır.
Son bir yılda istihdamın dağılımına bakıldığında, en
zor dönemden geçmekteyiz. Son bir yılda istihdam da 872
bin kişi azalmıştır. Ocak 2018 döneminde 28 milyon 29 bin
olan istihdamımız, Ocak 2019 döneminde 27 milyon 157
bin kişiye gerilemiştir. İşsiz sayısı, 4 milyon 668 bine
yükselmiş ve işsizlik oranı yüzde 16,5 olarak açıklanmıştır.
İstihdamda azalmanın durmasına ve istihdam
artışının sağlanmasına yönelik çağrılar son derece
önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın çağrısının karşılık bulması için işverenlerin

taşın altına elini koyması ve katkı vermesi gerekir. Türkiye
Emekliler Derneği olarak, sınırlı olsa da yeni istihdam
yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
27 milyon 157 bin istihdamın 8 milyon 988 bin
kişisinin kayıt dışı çalışması, en sorunlu alanımız olmuştur.
Kayıt dışı istihdam, insanların geleceğini yok saymaktadır.
Yüzde 33,1 olan kayıt dışı istihdam, aynı zamanda prim ve
vergi kaybına da neden olmaktadır. Kayıt dışı ile mücadele
büyük önem taşımaktadır. Kayıt dışında 1 puan azalma
sağlanması durumunda, 2 milyar lira vergi ve prim geliri
elde edilmektedir.
İş hukukunun koruyucu maddeleri geliştirilmeli ve
kayı dışı istihdamı ile mücadele de yeni bir yol haritası ve
eylem planı yapılmalıdır. Bu kültürün değiştirilmesi ve
insanların geleceğini yok sayan anlayışın ortadan
kaldırılması gerekir. İnsan sömürüsü, demokrasilerde
mutlaka cezasını bulmalıdır.
Ülkemizin ekonomik ve sosyal haklar yönünden
gelişmesi için, yatırım, eğitim ve istihdam planlaması
yapılmalıdır. Kalkınma planları, kısa ve uzun vadede
hedefleri belirleyen temel belgelerdir. Bilimsel çalışmalar
yapılmadan ve sosyal taraflarla paylaşmalar olmadan,
alınan kararların başarısı sınırlı kalmıştır.
Bu güzel ülkemizin ve insanımızın saygınlığı için
herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Kamu ve özel
kesim, birbirini tamamladığında, istihdamda başarının
yakalanacağını inancını taşıyoruz. Ortak akıl ve sosyal
diyalogla, çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur.
İstihdam ile birlikte en kapsamlı sosyal koruma
alanı olan sosyal güvenlik haklarına erişim sağlanmalı ve
insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi de,
devletimizin sorumluluğunda olduğu gerçeğini ülkeyi
yönetenlerinde bilmesi gerekir.

Ersal ve Heyeti
Vali Seymenoğlu’nu
Makamında Ziyaret Etti...

Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Emekliler Derneği Isparta
Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette
konuşan TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Isparta
Şube Başkanımız Abdülkadir Ersal; kendilerini kabul ettiği için
Vali Seymenoğlu'na teşekkür ederek dernek faaliyetleri hakkında
bilgi verdi, emeklilere TOKİ tarafından konut yapılması
konusunda destek olunmasını istedi.
Vali Seymenoğlu ziyarette yaptığı açıklamada Türkiye'nin
en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Emekliler
Derneği'nin, Isparta Şubesi üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı
duyduğu memnuniyeti aktararak, emeklilerin çalışma
hayatlarında ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sunduğunu
belirtti.
Vali Seymenoğlu, “Emeklilerimizin sıkıntıları, talepleri

bizim için önemli. Isparta'da başlıca talebiniz anladığım kadarıyla
TOKİ konutu yapılması. Bizden önce görev yapmış Valilerimiz bu
konuda ellerinden gelen desteği sağlamış ancak hali hazırda bu
sorun çözülememiş. İnşallah Allah bize nasip eder diyorum. İl
Valisi olarak amacımız tüm vatandaşlarımıza dokunmak. Tüm
Ispartalıların emirlerine amadeyiz elimizden geldiğince herkese
destek olmaya zaten çalışıyoruz. Konut sorununu çözmek tabi
uzun ve meşakkatli bir yol. İnşallah tüm ilgili kurumlarla birlikte,
ortak akılla ve bir yol haritasıyla sadece emeklilerimiz için değil
Isparta'da ihtiyacı olan herkesin, dar gelirlilerin, Isparta'da konut
sahibi olup Isparta'ya yerleşmek isteyenler için de bir çözüm
üretmeye çalışırız. Sizin adınıza TOKİ Başkanlığı olsun, Belediye
Başkanlığı olsun, aracı olur görüşürüm. Çünkü hepimiz vatandaşa
hizmet için buradayız.” dedi.
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TÜED TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROMUZDAN

“BAHAR KONSERİ"

ERGÜN: “Sanatla uğraşan ve yolumuzu aydınlatan
bu değerli insanların önünde saygıyla eğiliyoruz...”
12 Nisan'da gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Emekliler
Derneği Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Kazım
Ergün'ün yanı sıra; TÜED Genel Mali Sekreteri Ömer
Kurnaz, Genel Eğitim Sekreteri Arif Yıldız ile TRT çok sesli
müzik sanatçısı (emekli) Feruzan Esmergül de katıldılar.

Kısa adı TÜED olan, Türkiye
Emekliler Derneği Genel Merkezi
bünyesinde çalışmalarını sürdüren
Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü
bestekar şef İsmail Akçapınar
yönetiminde, sanat müziği ziyafeti
sundu.
Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte konuşan Genel
Başkanımız Kazım Ergün, sanata ve sanatçıya verdikleri
değerin altını çizerek; "Ülkelerin gelişmişliği, aydınlanması;
sanata verdikleri değerle ölçülür. Büyük önderimiz
Atatürk'ün dediği gibi, insanlar her görevi yerine getirebilir,
her şey olabilir ancak sanatçı kolay olunmaz. Sanatla uğraşan
ve yolumuzu aydınlatan bu değerli insanların önünde
saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek
Salonu'nda, TRT sanatçılarının da katılımlarıyla
gerçekleştirilen konserde; THM sanatçısı Emine Koç ile TSM
sanatçısı Nurten Demirkol da sahne aldılar. Sosyal bir
projeye de hizmet eden etkinlikte, bağışçılarca temin edilen
çok sayıda engelli arabası sahiplerini buldu.
Ünlü bestekar şef İsmail Akçapınar yönetiminde gerçekleşen
konserde, Kültür Bakanlığı saz sanatçıları; Vahap Emektar
(keman), Hikmet Emektar (keman), Ömer Yaman (kanun),
Mehmet Akgün (ud), Zeki Turhan (ud), Asım Doğanalp
(kanun), Hüseyin Turna (klarinet), Mete Şentin (viyolonsel),
Suna Doğanalp (ritm), Hakan Özmutlu (ritm) de koroya
sazlarıyla eşlik etti.

ERGÜN:
"SANATA VE
SANATÇIYA,
SAYGIMIZ
SONSUZ..."

THM Sanatçısı Emine Koç
Türkülerle Coşturdu...
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TÜED BAHAR KONSERİNDE
EMEKLİLERİMİZE MÜZİK ZİYAFETİ
TÜED Geleneksel
Bahar Konserimizde
TSM Sanatçısı Nurten Demirkol da
sahne aldı...

Koro Şefimiz,
ünlü bestekar
İsmail Akçapınar
gerçekleştirilen
Bahar Konseri ile
jübilesini de
yapmış oldu.
Değerli büyüğümüze
ömür boyu mutluluklar
diliyoruz...

Adana Şubemizden
Çanakkale Gezisi
Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube
Başkanlığımız üyelerini Çanakkale Şehitliklerimize
götürdü. Çanakkale'den Feribotla Eceabat'a geçerek
Tarihi yarımada şehitlik turu yapan üyelerimiz, Deniz
Savaşlarının yaşandığı tabyalar (Seyit Onbaşı'nın görev
yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası ), Şahin Dere Sargı
Yeri, Şehitler Abidesi, Yayha Çavuş Şehitliği, Mehmetçiğe
Saygı Anıtı’nı gördüler. Kanlı sırt, 57. Alay şehitliği,
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün saatinin parçalandığı
Conkbayırı'nı da gören üyelerimize seslenen, Genel
Denetim Kurulu Üyemiz ve Adana Şube Başkanımız H.
Seyfi İyiyürek, bu tür etkinliklerde bir öncü olduklarının
altını çizerek; “Devamı gelecek” dedi.
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İş hukukunun en önemli güvencelerinden olan kıdem
tazminatının fon sistemine dönüştürülmesine ilişkin
çalışmalar, çalışanların ve sendikaların tepkisini çekmiştir.
Hükümet yetkililerinin açıklamalarında, kıdem tazminatı
konusunda bütün işçilerin fona kapsamına alınacağı ve
bireysel emeklilikle entegre olan bir sistemin kurulacağı
öngörülmüştür.
Ülkemizde, kurulan ve yönetilen fonlar ile ilgili başarılı
bir geçmişe sahip olmadığımızdan, fon sistemlerine kuşku
ile bakılmıştır. Örneğin, zorunlu tasarruf fonu ve konut
edindirme yardımı, çalışanların ve emeklilerin haklarının
tesliminde iyi yönetilmemiş ve kapatılmıştır. Yatırılan
kesintiler, enflasyonun altında nemalandırılmış ve iyi bir
örnek olmamıştır.
İşsizlik sigortası, sigortalı işsizler için belli bir süre
gelir kaybını önleyen bir ödeme olmasına rağmen,
yararlanma koşullarının ağır olması ve ödemelerin düşük
kalması, fonun amacı dışına çıkılmıştır. Ödeme süreleri de
en fazla on ayla sınırlı olması, eleştirilen konuların başında
gelmektedir. Esnek çalışma türlerinin arttığı bir dönemde
işsiz kalındığında, son üç yılda 600 gün prim ödeme
koşulunun aranması, yararlanmayı daraltmıştır.
Ödemelerin hesaplanmasında da adil bir yöntem
getirilmelidir.
Bu uygulamalara bakıldığında, fon sistemlerine karşı
çıkılmaktadır. Kıdem tazminatının fon kapsamına
alınmasına da aynı kuşkuyla bakılmaktadır. İşçiler için bir
gelir ve iş güvencesi özelliği taşıyan ve işçinin ücretinin bir
parçası olan kıdem tazminatının ödenmesi koşullarının
daraltılması, hak kaybı olarak görülmelidir. İş güvencesi
özelliği taşıyan kıdem tazminatında değişikliklere
gidildiğinde, işverenin sorumluluğu değişeceğinden,
işçinin işten çıkarılması daha kolay hale gelebilir. Bir diğer
hak kaybı ise, kıdem tazminatının son ücret üzerinden

ödenmesi yerine, her ay ücretten kesilen primler fonda
toplanacak olmasıdır. Hangi yüzdelere göre prim kesileceği
ve 30 gün kriterinin korunup korunmayacağı da tartışmalı
bir konudur.
Aylıklar yetersiz kaldığından, emeklilerimiz sosyal
güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaktadırlar.
Emeklilerimiz için hangi koşullarda kıdem tazminatına hak
kazanılacağı, bugünde en önemli sorun olmaktadır. İşveren
iş sözleşmesini fesh etmediği sürece, kıdem tazminatları
ödenmemektedir. Burada yapılması gereken, bir yıl
çalışması olan her bir çalışanın kıdem tazminatının
ödenmesini güvence altına alan değişikliklerin
yapılmasıdır. Emeklilerimizin aylıkları geçinmeye
yetmediğinden, iş bulunması durumunda çalışmaktadır.
İşten ayrılmalarda ise, kıdem tazminatları ödenmediğinden
bir mağduriyet yaşanmaktadır.
Ülkemizin tasarrufu sorunlu bir alandır. Ücretler
düşük kaldığından, tasarruf yapılmada ve fon sistemlerinde
başarılı olunamamıştır. Sigorta prim kazançlarına
bakıldığında, asgari ücret üzerinden prim yatıran yüzde
50'lere varmaktadır. Bu bile, ücretlerin yetersizliğinin
görülmesinde en önemli göstergedir. Bu yönüyle
bakıldığında, kıdem tazminatı işsiz kalındığında, belli bir
süre gelir kaybını karşılayan bir ödemedir. Bu yönüyle
korunmalıdır.
Hükümet, bu konuda kapsamlı değerlendirmeleri
sosyal taraflarla birlikte yapmalıdır. Uzlaşma sağlanmadan
bir değişiklik olmayacağını konusunda bir güvencesinin
olması, her kesim için olumlu bir bakıştır.
İşsizliğin giderilmesine çözümler aranmalıdır. Kayıt
dışı ile mücadele edilmelidir. Toplumun geleceğini güvence
altına alan sosyal güvenlik sistemimiz iyileştirilmeli ve
insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal
devletin en temel görevi olmalıdır.

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ
Sosyal güvenlik sistemimizin dağınık olması ve
emekli aylıklarında hak kayıplarının yaşanması, sosyal
korumayı da zayıflatan bir uygulamaya dönüşmüştür.
Devletimiz, zorunlu sigorta sistemini korumalı ve
geliştirmelidir. Bu hedeflerden uzaklaşılması
durumunda, işsizlik ve yoksullukla mücadelede başarılı
olunamaz. Bu yönüyle evrensel bir insan hakkı olan sosyal
güvenlik, bütün ülkelerin en önemli koruyucu şemsiyesi
olarak değerlendirilmiş ve anayasalarında güvence altına
alınmıştır.
Ülkemiz bakımından da bir değerlendirme
yapıldığında, sosyal güvenlik sistemimizin dağınık
olmasına rağmen, anayasamızda güvence altına
alınmıştır. Zorunlu emekliliğin tamamlayıcısı olarak
bakılan bireysel emekliliğin ön plana çıkarılması, sosyal
hakları daraltan bir değişiklik olarak
değerlendirilmelidir. Bu nedenle, zorunlu sigorta
sistemimiz korunmalı, emekli aylıklarında eşitlik
sağlanmalıdır.
Sosyal güvenlik sistemimizde esaslı bir yönetim
kurgusu oluşturulamamıştır. Geçmişten günümüze kadar
sosyal güvenlik sistemimizde yapılan değişiklikler, farklı
uygulamalara dönüşmüştür. 2000 öncesi, 2000-Ekim 2008
ve Ekim 2008 sonrası dönemlerde sigorta mevzuatında
yapılan değişiklikler tartışmaları ve hak kayıplarını da
beraberinde getirmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, sosyal güvenlik
sistemimizin eşitlik temelli uygulanmasını
savunmaktadır. Bunun için de, Hükümetlere çağrı
yapılmış ve sistemin bütünüyle masaya yatırılmasını ve
herkese eşit bir aylığın ödenmesi talep edilmiştir. Prim
kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olan
sigortalılara, emekli olduklarında eşit aylığın ödenmesi
sağlanmadığı sürece, tartışmalar ve beklentiler giderek
artacaktır.

Norm ve standart birliği, sosyal güvenliğin temelinin
oluşturmaktadır. Her bir yapılan değişiklik, hak
kayıplarına neden olmuştur. Buna itiraz ediyoruz.
Derneğimize gelen emekliler, hak kayıplarını ve emekli
aylıklarındaki yetersizliklere dikkat çekmektedir. Özellikle
de, 2008 sonrasında emekli olanların taleplerine çözüm
getirilmelidir.
Örneğin, karma emekli aylığı sistemi değiştirilmeli ve
çalışılan bütün dönemler üzerinden adil bir aylık
hesaplamasına gidilmelidir. Hükümetimiz, 2000 öncesi
emekli olanların intibaklarını yapması iyi bir örnek
olmuştur. Aynı uygulama, 2000 sonrasında emekli olanlara
da yansıtılmalıdır. Bir kesimin hakları teslim edilirken,
diğer bir kesimin emekli aylıklarına intibakın yapılmaması,
eşitliği de bozmuştur.
Emeklilerimizin beklentileri, çalışılan dönemler yerine
herkesi kapsama alan bir emeklilik sisteminin
getirilmesidir. 2000 öncesi taban emekli aylığı ile 2000
sonrasında ödenen taban aylıklar arasında uçuruma varan
farklılığın olması, öncelikle çözüm bekleyen bir talebi
dönüşmüştür.
Eğitim, toplumların doğru karar vermesi için büyük
önem taşımaktadır. Sosyal güvenlik alanında yeni bir
çalışmanın ve eğitimin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğitim, doğru karar vermede başvurulan ve paylaşılan bir
kriter olarak görülmelidir. Toplantı ve paneller ile sosyal
güvenlik sistemimiz, sosyal taraflarla birlikte ele
alınmalıdır. Derneğimiz, bu konuda katkı vermeye hazırdır.
Sosyal güvenlik haklarına erişimin sağlanması ve kayıt
dışı ile mücadele edilmesi, devletin denetimi ve
sorumluluğunda olan bir konudur. Sosyal güvenlik hakları
korunamadığı zaman, toplumların gelecekleri risk altına
girmektedir. Bu nedenle, en kapsamlı bir sosyal koruma
olan sosyal güvenlik hakları devletimizin şemsiyesi altında
güvence altına alınmalıdır.
TÜED -5-

Arif
YILDIZ
Genel
Eğitim
Sekreteri
Kartal
Şube
Başkanı

www.tuedkartal.org.tr

KONYA

YAŞLILAR YILI’NDA
TÜED ŞUBELERİMİZ
EN YAŞLI ÜYELERİMİZLE
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Konya Şube Başkanımız
Gülhan Çağlar ve beraberinde yönetim kurulu üyelerimiz, en yaşlı üyesi
olan, 99 yaşındaki Emine Çimen’i evinde ziyaret etti. Duygu dolu anların
yaşandığı ziyarette şubemiz tarafından üyemiz Çimen’e bir buket çiçek
takdim edilirken günün anısına bir de küçük hediye takdim edildi.

MANİSA

İZMİT
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Manisa Şube Başkanımız
Mehmet Akkoyun ve Şube Yönetim Kurulumuz; 2019 Yılı “Yaşlılar Yılı”
ilan edilmiş olması münasebetiyle Manisa Yunusemre ilçesi Kuşlubahçe
mahallesinde yaşayan Manisa şubemizin üyesi 101 yaşındaki Gülbeyaz
Köprülü'yü evinde ziyaret ettiler. Heyetimiz Köprülü’yle bir süre sohbet
etti ve şubemizin hediyelerini takdim etti.
Türkiye Emekliler
Derneği (TÜED) İzmit
Şube Başkanımız Adem
Özata ve Şube Yönetim
Kurulumuz; en yaşlı ve en
eski üyelerinden olan;
Fikriye ve Ekrem Ceylan
çifti ile Osman Eren
Kaya’yı evlerinde ziyaret
ederek kendilerine sağlıklı
uzun ömürler dilediler,
hediyeler sundular.

Türkiye Emekliler
Derneği (TÜED)
Bakırköy Şube
Başkanımız Erol
Sinanoğlu, en yaşlı ve
en eski üyelerimizden
olan; 93 yaşındaki
Nevzat Gençyılmaz’ı
şubemizde ağırladı.
Sinanoğlu, onursal
kurucu üyelerimizden
olan Gençyılmaz’a
sağlıklı uzun ömürler
diledi.

BAKIRKÖY

BAFRA

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Bafra Şube
Başkanımız Ünal Bandır ve Şube Yönetim Kurulumuz;
en yaşlı ve en eski üyelerinden olan; Gümüş Yaprak
Mahallesinden 1920 Doğumlu, 99 yaşındaki Hamide
Kaya teyzemizi evinde ziyaret ederek, sağlıklı ve
mutlu, uzun bir ömür dilediler. Bafra Şube Başkanımız
Ünal Bandır, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada;
“Bugün asırlık çınarlarımızın gölgelerindeyiz.
Yarınlarımıza güvenle bakabilmek için onların yaşam
tecrübelerinden, görgülerinden yararlanmaya, ellerini
öpüp hayır dualarını almaya geldik. Allah onlara nice
sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Onları, başımızdan
eksik etmesin ” dedi.
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Kardeş Kuruluş TADER’in 3. Olağan Genel Kurulu
TÜED Genel Merkezimiz’de Yapıldı...
Özsu; “Bizi biz yapan,
doğup büyüdüğümüz
topraklara
vefa borcumuz var...”

Ankara Tarsuslular Derneği’nin (TADER) 3. Olağan Genel Kurul
toplantısı sonunda, TADER’ in Genel Başkanı Semih Özsu ve mevcut yönetim
kurulu yeniden seçildi.
Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkez konferans salonunda
gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını TÜED Genel Başkanımız Kazım
Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını TÜED Genel Mali Sekreteri ve Tarsus
Şube Başkanımız Ömer Kurnaz, Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği
Başkanı M. Naci Güllü, Divan Katip Üyeliklerini ise Mehmet Taran ve Feride
Keskin yaptı.
Başkan Semih Özsu genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada ;
“Ankara ve Tarsus'tan gelen çok değerli hemşehrilerimizin katılımlarıyla 3.
olağan kurulumuzu gerçekleştirdik. Genel Kurulumuza katılarak bizleri
onurlandıran Mersin Milletvekillerimiz Hacı Özkan, Baki Şimşek, Behiç
Çelik, Zeki Hakan Sıdalı, Ulaştırma eski Bakanımız Prof.Dr Enis Öksüz,
Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve
Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı M.Naci Güllü birer konuşma
yaptılar. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Odalarımız, STK’lar ve
yerel basınımızla birlikte, Tarsus’un gelişmesine katkı sunacak her projede
birlik içinde hareket edilmesi, güçlü bir Tarsus lobisi oluşturulması ve bunun
için de ayrım yapmaksızın hepbirlikte çok çalışılması gerektiği, bu
konuşmaların ortak fikri olmuştur ’’ dedi.
Özsu; ‘’Bugün bu salonu doldurarak bizlere destek verilmesi
üzerimizdeki sorumluluğu daha da çok artırmıştır. Bu bilinçle, TADER

olarak bizlerde Tarsus’a hizmet etmeye devam edecek ve edenlerin her zaman
yanında ve destekçisi olacağız. Ankara’da Tarsusluların dost kapısı olan
derneğimizin genel kuruluna katılan Milletvekillerimize, Belediye
Başkanımıza, Bakanımıza, Tarsus’tan gelen değerli muhtarlarımıza, Ziraat
Odası Meclis üyelerine, hemşehrilerimize, DP Tarsus İlçe Başkanı Abdullah
Kemal Aker, Tarsus Zirve Gazetesi sahibi Ferhat Günaştı, İlbank Banka
Hizmetleri Daire Başkanı Muhammed Göçer ve Ankara’da yaşayan tüm
hemşehrilerimize ve misafirlerimize, bu güzel günümüze katılarak daha da
anlamlı kıldıklarından ve bizleri onurlandırdıklarından dolayı, şahsım ve
yönetim kurulumuza seçilen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.
Kurulumuza Telgraf ve çiçek gönderen Mersin B.Ş. Belediye Başkanı Vahap
SEÇER’e, Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve Danıştay üyesi Mehmet Aydın’a
teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Kuruluşumuzdan bugüne kadar 4. Genel
Kurulumuzu gerçekleştirdiğimiz ve her zaman bizlerden desteklerini
esirgemeyen ev sahipliği yapan, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ve
Tarsusluların Ankara’daki abisi değerli büyüğümüz Ömer Kurnaz abimize
ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz’’ diyerek, Genel Başkan
Kazım Ergün’e bir teşekkür plaketi verdi.
Genel Kurul sonrasında, Anıtkabir’i ziyaret ederek, mozoleye
çelenk bırakan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı başkanlığında
yapılan resmi törene meclis kurulu üyeleri, muhtarlar ve TADER yönetim
kurulu üyeleri katıldı.

Kartal Şube Başkanlığımız
Kızılay Hastanesi ile
Anlaşma İmzaladı
Kartal Şube Başkanlığımız ile Türk Kızılayı Özel Kartal Hastanesi
arasında Sağlık Protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan TÜED
Genel Eğitim Sekreterimiz ve Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız,
yapılan anlaşmayla üyelerinin; muayene ve yatılı tedavilerde %50
indirim, diğer tüm hizmetlerde de %20 indirim hakkından
yararlanacağını söyledi. İndirimler üyelerimizin bakmakla yükümlü
oldukları aile fertleri için de geçerli olacak.

Safranbolu Şube Başkanımız
Saim Tiryaki, Mazbatasını Aldı...
Safranbolu Şube Başkanımız Saim Tiryaki, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Belediye
Meclis Üyeliği’ne seçildi. Safranbolu Adalet Sarayı önünde mazbatasıyla
görüntülenen Saim Tiryaki, hemşehrilerine, gösterdikleri teveccühten dolayı
teşekkür ederek; “İlçemiz ve emeklilerimiz için bütün samimiyetimle
çalışacağım. İnsanımız hizmetlerin en iyisini hak ediyor. Çabamız bu hizmetleri
onlara sunabilmek için olacak. Safranbolu’yu emeklilerin; mutlu ve huzurlu bir
yaşam sürdürebileceği örnek bir ilçe haline getirmek en büyük arzumuzdur”
dedi. Biz de değerli şube başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor ve
teşkilatımız adına kendisini en içten duygularla kutluyoruz.
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ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZ
GÖREVE BAŞLAYAN BELEDİYE BAŞKANLARINA
TEBRİK ZİYARETLERİNDE BULUNDULAR

Isparta Şubemiz
Belediye Başkanı Başdeğirmen’den
5 Bin Konut Sözü Aldı...

Çorum Şubemiz
Emeklinin Taleplerini
Başkana Sundu...

31 Mart Yerel Seçimleri’nde görev almaya hak kazanan belediye
başkanlarına “Hayırlı Olsun” ziyaretlerinde bulunan şubelerimiz,
emeklilerimizin kent yaşamında karşılaştıkları sorunları ve belediyelerden
taleplerini de çiçeği burnunda belediye başkanlarına aktardılar.

Tarsus şubemiz; Mersin Büyükşehir, Tarsus ve
Çamlıyayla Belediye Başkanlarını ziyaret etti...
Türkiye Emekliler Derneği Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Isparta
Şube Başkanımız Abdülkadir Ersal ve şube yönetim kurulu, Belediye Başkanı
Başdeğirmen'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başdeğirmen'e başarı dileyen
Ersal, “bizim en büyük problemimiz sosyal konut. Emeklilerimizin bu konuda yoğun
bir talebi var. Sizin sözünüzü tutacağınızı biliyoruz. Sosyal konutu bu memlekette
yaparsa Şükrü Başdeğirmen yapar. Bunu çok iyi biliyoruz. Size güveniyor ve
inanıyoruz” dedi.
İLK İŞİMİZ ARSA ARAMAK OLDU
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü
Başdeğirmen de, öncelikli konularından birisinin toplu konut olduğuna dikkat
çekerek, seçim sürecinde birkaç defa emekliler derneğini ziyaret ettiğini hatırlattı.
Başdeğirmen, “Isparta'mızda ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikli
talebi bizlerden sosyal konut olmuştu. Hedefimizde 5 bin adet sosyal konut yapma
olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Göreve gelir gelmez ilk çalışmam TOKİ üzerine oldu.
TOKİ ile görüştüm. Sosyal konut yapılabilecek arazileri araştırdık. En fazla zaman
ayırdığımız konulardan birisi sosyal konuttur. Hazırlamış olduğumuz dosyalarımızı
Ankara'da gerekli yerlerle paylaştık, milletvekillerimizle konuştuk. Yine bir ekibimiz
TOKİ yetkilileriyle görüştü, olumlu gelişmeler var. Bizlerden bekledikleri arazi ve biz
de bu arazileri hemen hemen tespit ettik, ortaya koyduk. Hedefimiz verdiğimiz sözleri
yerine getirmek. Allah'ın izniyle en kısa zamanda sosyal konutlarla ilgili
çalışmalarımızı neticelendireceğiz. Dönemimizde hedefimiz 5 bin konuttur, aşabiliriz
de. Hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer Kurnaz, beraberinde
Tarsus Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyetle, 31 Mart Yerel seçimlerinde görev almaya hak kazanan;
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ı ve Çamlıyayla
Belediye Başkanı İsmail Depebağlı’yı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Emekli
topluluğumuzun kent yaşamında karşılaştıkları zorlukların giderilmesini isteyen heyetimiz, taleplerimizi birer dosya
halinde yeni başkanlara sundular.
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Bafra
Şubemizden
Başkan
Kılıç’a
Tebrik
Ziyareti

Bafra Şube Başkanımız Ünal Bandır ve beraberinde
şube yönetim kurulu üyelerimiz, 31 Mart’ta göreve seçilen
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı makamında ziyaret
ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyeleri,
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret ederek tebrik
etti. Ziyarette emekliler olarak Aşgın'a başarılar dilediklerini anlatan
Kınıklı, taleplerini de anlattı. TOKİ tarafından emeklilere evler
yapıldığını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Kınıklı, Ak Parti
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın kışla arkasındaki atış alanının
bulunduğu yerde emekliler için konut yapılması amacıyla söz verdiğini
buraya emeklilerden 2 bin talebin bulunduğunu kaydetti. Emeklilerin
gezileri için araç tahsisi konusunda yardımcı olunmasını, moral
konserlerine devam edilmesini ve durumu iyi olmayan emekliler için
belediyenin yardım paketlerinden verilmesini istediklerini anlatan
Kınıklı, bu konuda belediyenin yardımcı olacağına inandığını kaydetti.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, isteklerle ilgili istişarede
bulunarak çözüm konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Gemlik Şubemizden
Başkana Tebrik

Gemlik Şube Başkanımız Ömer Şimşek ve yönetim kurulu
üyelerimiz, Gemlik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Uğur Sertaslan’ı
makamında ziyaret ederek; “Hayırlı olsun” dedi. Şimşek, Gemlik
emeklilerinin taleplerini de başkan Sertaslan’a iletti.
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Afyonkarahisar Şubemizden Başkanlara Ziyaret
Ahmet Ege ve heyeti, 31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclis
Başkanlığı görevine gelen Burhanettin Çoban'ı makamında
ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde
bulundu. Heyetimiz Afyonkarahisar emeklilerinin taleplerini de
ilettiler.

Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet Ege ve beraberinde
şube yönetim kurulu üyelerimizden oluşan heyet, Belediye Başkanı
Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun
temennisinde bulundu.

Adana Şubemizden,
Başkan Filik’e
Tebrik Ziyareti...
TÜED Genel Denetim Kurulu Başkanımız ve Adana
Şube Başkanımız H. Seyfi İyiyürek ve Adana Şube Yönetim
Kurulu üyelerimiz, Adana Yumurtalık Belediye Başkanı
Türkeş Filik’i makamında ziyaret ederek kutladılar.
Ziyarette konuşan İyiyürek, emeklilerimizin talep ve
isteklerini de Başkan Filik’e ileterek, çalışmalarında
başarılar diledi. İyiyürek Yumurtalık Belediye Başkanı
seçilen Filik’e bir de çiçek takdim etti.

Bartın Şube Başkanlığımız,
Başkan Akın’ı Tebrik Etti...

Trabzon Şube Başkanlığımızdan,
Maçka Belediye Başkanı’na Ziyaret...

Bartın Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve beraberinde
yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 31 Mart seçimlerinde
görev almaya hak kazanan Belediye Başkanı Cemal Akın’ı
makamında ziyaret ederek, kutladılar ve emeklilerin
selamlarını ilettiler.

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanımız
Burhan Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerimiz, Maçka
Belediye Başkanı Koray Koçhan'ı makamında ziyaret etti.
Bayraktar ziyarette yaptığı konuşmada emeklilerimizin
taleplerini anlattı.
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Elazığ Şubemizden,
Başkan Atlı’ya
Tebrik Ziyareti...
TÜED Elazığ Şube Başkanımız Vedat
Gür ve beraberinde yönetim kurulu
üyelerimiz Elazığ Keban Belediye Başkanı
Fethiye Atlı’yı makamında ziyaret ettiler.
Başkan Atlı’ya çalışmalarında başarılar
dileyen heyetimiz, emeklilerimizin kent
yaşamında karşılaştıkları zorlukları ve
bunların aşılması için gerekli çözüm
önerilerini de sundular.

Nazilli Şubemizden,
Başkan Özcan’a
‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti...
Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanımız Faruk
Baştepe ve beraberinde yönetim kurulu üyelerimizden oluşan
heyet, Nazilli Belediye seçilen Kürşat Engin Özcan’ı makamında
ziyaret ederek kutladı. Çiçeği burnunda belediye başkanı
Özcan’a çalışmalarında başarılar dileyen Baştepe, Nazilli’li
emeklilerin talep ve beklentilerini de aktararak; “Emeklisi
mutlu bir ilçe bütün dünyaya örnek bir ilçedir” dedi.

Konya Ereğli Şube Başkanlığımızdan, Nizip Şube Başkanımız Aslan
Belediye Başkan Akın’ı Kutladı...
Belediye Başkanı’na Ziyaret...
Türkiye Emekliler Derneği Nizip Şube Başkanımız
Abdullah Aslan ve beraberindeki heyet, 31 Mart Yerel
Seçimleri’nde Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı’yı
makamında ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” temennisinde
bulundular. Sarı’ya, Nizipli emeklilerin taleplerini aktaran
Aslan, çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Emekliler Derneği Konya-Ereğli Şube
Başkanımız Fevzi Aldemir ve beraberindeki yönetim kurulu
üyeleri, Ereğli Belediye Başkanlığı’na seçilen Hüseyin
Oprukçu’yu makamında ziyaret ederek kutladılar.
Emeklilerimizin talep ve beklentilerini içeren bir dosyayı da
yeni belediye başkanına sunan Aldemir, çözümler için de
desteğe hazırız” dedi.
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BUCA
ŞUBEMİZİN
5. OLAĞAN
GENEL
KURULU
YAPILDI

Buca Şube Başkanlığımız 5. Olağan Genel Kurulunu 20
Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Divan
Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan
Yardımcılığını Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim Sekreterimiz Arif

Yıldız, Divan Katip Üyeliğini Genel Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Abdülkadir Ersal, Konya Şube
Başkanımız Gülhan Çağlar'ın yaptığı genel kurul
sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Etem Yüksel güven tazeleyerek
yeniden göreve seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Kenan Turan,
Cemal Alkan, Nadir Sakoğlu, Ali Rıza Bulut, Denetim Kurulu
Üyeleri ise; Sabahat Tezer, Bedia Derin, Hüseyin Kırbıyık olarak
seçildiler.

Elazığ Şubemiz’den
Universal Göz ile
Sağlık Anlaşması

Elazığ Şubemiz Universal Göz
Hastanesi ile yapmış olduğu
anlaşmayı yeniledi. Anlaşmaya
göre; yapılacak tüm tetkiklerde ve
cerrahi operasyonlarda üyelerimize
% 25 indirim sağlandı.
Şube Başkanımız Vedat Gür; “Tüm uğraşımız
emeklilerimize kaliteli hizmeti ucuza sunarak bütçelerine
katkıda bulunmak. Herkese sağlıklı günler dilerim” dedi.

Bursa Şubemiz, Üyelerine
Kapadokya Gezisi Düzenledi...
Bursa Şube Başkanlığımız, üyelerini Kapadokya’ya
götürdü. Düzenlediği gezi organizasyonları, sanatsal ve
sosyal etkinliklerle dikkat çeken Bursa Şubemiz bu kez de
üyeleri için ülkemizin bir başka doğa harikası olan Peri
Bacaları’yla ünlü Kapadokya Bölgesi’ni seçti. Şube
Başkanımız Mesut Özşen yaptığı açıklamada;
“Büyük bir kuruluşuz ve buna yakışır şekilde
hizmetler üretmeye, üyelerimizi memnun
etmeye çalışıyoruz. Her alanda hizmetlerimiz
hız kesmeden devam edecek” dedi.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE
EŞİT BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYOR
Birleşmiş Milletler 17 adet çalışma alanı belirleyerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerini
“SDG” belirledi. Adil, eşit yaşanabilir bir dünya hedefinde global eylem etkinlikleri yapılıyor.
Bunlardan bir tanesi de 2-4 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirildi.
Düzenlenen GLOBAL EYLEM FESTİVALİNDE deneyimlerin paylaşıldığı çeşitli oturumlar,
yeniliklerin tanıtıldığı etkinlikler ve performanslar ortaya kondu. Festivalin her günü üst düzeyde
bir genel kurul toplantısı yapıldı. 60'dan fazla etkileşimli oturum düzenlendi. BM Web TV'de
yayınlanan canlı sahnede, yapılanlar tartışıldı. Konu ile ilgili ödül almış filmler gösterildi.
Katılımcılar kendi algılarını “MY WORLD” anketi ile paylaştı. BM SDG eylem ödülleri 2030
gündemini ilerletmek için çalışma yapan kurum ve kuruluşlara takdim edildi. Katılanlar arasında
paydaşların bağlantı kurması, ağ oluşturması, fikirlerin paylaşılması, ortaklıklar oluşturulması
olanakları tartışıldı.
Toplantıda Dünya Emeklilerini temsil eden, Türkiye Emekliler Derneğimizin
delegesi, hukuk danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu Genel Kurulda Dünya'nın en
mağdur kesimi emekliler aleyhine gelişen eşitsizliğe dikkat çekerek derneğimizin,
yaşlılık ve emeklilik alanlındaki çalışmalarından örnekler verdi. Yazıcıoğlu; gönüllü
kuruluşlara, özellikle denetleme sürecine katılımda önemli görevler düştüğünü,
finansal değil sosyal endekslerin ülke karşılaştırmalarında öncelikle
değerlendirilmesini, sorumlu liderlik yapılmasını, özellikle yaşlı ve emekliler
aleyhine oluşan eşitsizlikle mücadele edilmesini parlamentoların bu konuda öncelikli
rollerinin olması gerektiğini, sosyal yararın öncelikle ele alınmasını önerdi.
Dünyanın her ülkesinden 1500 delegenin katıldığı toplantının bir ayağının ülkemizde
yapılması için ilgililere talep ileten Yazıcıoğlu, toplantı boyunca diğer ülke temsilcileri
ile fikir alışverişinde bulundu.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ VE
YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAŞLILARA YÖNELİK
GÜNDÜZLÜ HİZMET STANDARTLARI GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü; Yaşlılara Yönelik Gündüzlü Hizmet Standartları Geliştirme Çalıştayı
düzenlendi. Çalıştay 28-29 Mart 2019 tarihlerinde Ankara'da Seyranbağları Huzurevi
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda derneğimizi Hukuk Danışmanımız Cafer
Tufan Yazıcıoğlu ve Gültekin Bakırözü temsil etti. Çalıştayda Bakan Danışmanı Prof. Dr.
Emine Özmete ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları da yer
aldı. Genel Müdür Orhan Koç açılış konuşmasında; Bütünleşik bakım modeli ile
yaşlılarımızın hayatını kendi evinde ve sosyal çevresinde yaşamasını sağlayacaklarını, sivil
toplum kuruluşları ile birlikte hizmet modeli geliştireceklerini beyan etti. Toplantıda
bakanlığın hizmetleri anlatıldı. Ayrıca Gaziantep, Kahramanmaraş ve Sakarya Büyükşehir
Belediyeleri gündüzlü bakımda yaptıkları hizmetleri anlattılar. Üniversite öğretim
görevlileri konu ile ilgili dünya örneklerini tanıttılar. Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan
Yazıcıoğlu “Mevzuatın bu konuda yetersiz olduğunu, hak temelli düzenlemeler yapılması
gerektiğini ve hizmette gönüllülerle ve gönüllü kuruluşlarıyla birlikte çalışılması, onların
denetim organı gibi görev yapması gerektiğini bildirdi. Çalıştayda gündüzlü bakım için
hizmet standartları belirlendi.

KÖRFEZ VE RİZE ŞUBELERİMİZ POLİS HAFTASI’NI KUTLADI

KÖRFEZ

Körfez Şube Başkanımız M.Derviş
Ilgaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın'ı
makamında ziyaret ederek Polis Haftasını
kutladılar.
İ l ç e E m n i y e t M ü d ü r ü Ay d ı n ;
“Emekliler olarak yanımızda olmanızdan
dolayı tüm polis teşkilatı adına teşekkürlerimi
sunarım. Sizleri ve derneğinizi tanımaktan
mutlu oldum. Kapılarımız emeklilerimize her
zaman açık” dedi.
Rize Şube Başkanımız Recep Ali
Derman ve yönetim kurulu üyeleri de Rize'ye
yeni atanan İl Emniyet Müdürü Nurettin
Gökduman'ı makamında ziyaret ederek,
hayırlı olsun temennisi ile birlikte, Polis
Haftasını kutladılar.
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RİZE

DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
Çeviri ve Derleme
BESTE TAN

ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

Uluslararası çalışmalarda, sosyal güvenlik haklarına ilişkin
tartışmalar ve öneriler devam ediyor. Küreesel zorluklar, çalışma koşulları ile
ditijal çağda sosyal güvenliği etkilemesi ve sağlık hakları bu sayımızda
değerlendirilmiştir.
Sosyal Güvenlikte Küresel Zorluklar
“Daha iyi hizmet sunumu, daha iyi kapsama imkanı için bir olanaktır.”
Sosyal güvenlik bir insan hakkıdır. Sosyo-ekonomik konularda
iyileştirmeler yapmaya yardımcı olur ve sonuç olarak toplumu güçlendirir. Her
zamankinden daha fazla insan buna erişebiliyor ve aşırı yoksullukta önemli bir
düşüş görüyoruz. Ancak önemli zorluklar devam etmektedir.
Kapsamın genişletilmesi tüm ülkeler için bir önceliktir. Bu, 2030 için
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde ve ILO'nun sosyal
koruma için ulusal zeminleri tanıtmasında açıktır.
Politika yapıcılar ve sosyal güvenlik idareleri erişim eşitsizliğinden en
çok etkilenen gruplara ulaşmalıdır.
Bunlar;
- Serbest meslek sahibi
- Kırsal işçiler
- Kayıt dışı ekonomide aktif olanlar
- Kadın
Erişim engelleri oldukça fazladır. Bunlar;
- Ulusal ekonominin sağlığı ve gelişimi
- Siyasi dengesizlik
- Bir sosyal güvenlik sisteminin vade ve yasal kapsamı
- İşgücü piyasasının doğası
- Kayıtlı, ücrete dayalı ekonomiye kıyasla geleneksel veya kırsal
ekonomilerin büyüklüğü
- Vergi sisteminin etkinliği ve katkı toplama
- Kentleşme düzeyleri
- Coğrafya
Başarı, birleşik bir yaklaşım benimsemeye dayanıyor. Katkılar ve vergi
finansmanı daha uzun vadeli bir stratejide koordine edilmelidir. Faydaların
yeterli olması ve daha fazla insana ulaşması gerekiyorsa, katkıların düzenli
olarak ödenmesi gerekir. Süreci uygulamak için güçlü kurumlara ihtiyaç vardır.
İşçilerin katkıda bulunmayı seçmelerine yol açan motivasyonu
anlamak ve bunu bir “sosyal güvenlik kültürünü” destekleyen bir strateji ile
birleştirmek hayatidir.
Yaşam Boyu Eşitsizlikler
Sosyal güvenlik sistemleri sadece gelir açığını azaltmak için
kullanılmamaktadır. Ayrıca, cinsiyet eşitsizliğini aktif olarak azaltabilir,
istihdama ve sağlık hizmetlerine erişimi geliştirebilir. Bunu yaparak, insanların
potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve daha uyumlu bir toplum yaratmalarına
yardımcı olurlar.
“Finansal ve sosyal sürdürülebilirlik, sosyal güvenliğe halkın güvenini
ve sosyal bütünlüğün olumlu algısını desteklemektedir.”
Zorluklar
Küresel eğilimler ilerlemeyi tehlikeye atıyor
Endişeye neden olan faktörler arasında:
- Standardize edilmemiş istihdamdaki büyüme
- Ücretlerin durması ve gelir eşitsizliğinin artması
- Aile yapılarında değişiklikler
- Yüksek işsizlik seviyeleri
- Asli sermaye
- Göç kalıplarını değiştirme
Sosyal güvenlik sistemleri baskı altında
Bazı ülkelerde, politik ve finansal zorluklar programların yeterliliğini
geri ölçeklendirme tehdidinde bulunmaktadır. Örneğin, emekli maaşları ile
ödenen katkı payları ve alınan faydalar arasındaki bağlantının sıkılaştığını
gördük. Bu değişim, sosyal güvenliğin yeniden dağıtım rolünü zayıflatabilir.
Birçok işçi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya
İşgücü piyasasındaki gelişmeler ve istihdam şekilleri işleri daha az
güvenli hale getirmektedir. Ve şimdi birçok farklı istihdam şekli vardı. Sonuç
olarak, birçok çalışan sosyal güvenlik programlarına tam olarak katkıda
bulunamıyor ve yeterli faydalar elde etmiyor.

Gelir açığı genişliyor
2007-08 mali krizinden bu yana birçok Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü ülkesi artan eşitsizlik ve yoksulluk seviyelerini gördü. Ve servet
giderek azınlığın elinde yoğunlaşmaktadır.
Yanıtlar
Tüm sosyal güvenlik sistemleri, insanların yaşamları boyunca
ihtiyaçlarına daha duyarlı hale gelmelidir. Bu, toplumun her seviyesinin
desteğinden emin olmak için orta sınıftakileri içermelidir.
Herkesin korunmasına ek olarak, sosyal güvenlik bireysel kapasitelere
yatırım yapmak zorundadır. Sosyal yatırımı teşvik eden önlemler
güçlendirilmeli ve hassas gruplara daha spesifik hale getirilmelidir.
Politika değişiklikleri, odağı olan insanlara kendilerine yardım
etmeleri konusunda yardımcı olmaya yöneltir. Örneğin, insanların işgücü
piyasalarına katılmalarına ve bağımsız yaşamı teşvik etmelerine yardımcı
olarak.
Gençlerden emeklilere, koşullu nakit transferi gibi yenilikler, yerel
ekonomilerin kurulmasına ve eğitim, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimin
iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Dijital Çağda Sosyal Güvenliğin Geleceğini Şekillendirme
Dijital ekonomi, toplumlarımızı yaşama, çalışma ve örgütlenme
şeklimizi hızla değiştiriyor.
Etkili yönetim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, artan
beklenti ve taleplerin olduğu zamanlarda, sosyal güvenlikte yüksek kaliteli
hizmetler sunmak esastır.
Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği Genel Sekreteri Hans-Horst
Konkolewsky, “Gelişme ve yenilikçilik her zamankinden daha hızlı bir şekilde
gerçekleşiyor ve sosyal güvenlik kurumlarının değişen taleplere uyum
sağlamak için esnek ve çevik olmaları gerekiyor” dedi.
Yeni teknolojiler, yeni olanaklar
Yapay zeka, büyük veri ve blok zinciri teknolojileri gibi yeni
teknolojilerin akıllıca kullanılması, sosyal güvenlik yönetiminin, müşterilerle
iletişim kurarak, yeterli ve zamanında destek sağlama kabiliyetinden katkı
toplama ve finansmana kadar her yönünü iyileştirebilir.
Özellikle, teknoloji, örneğin dijital platformlar üzerinden bağlantı
kurarak, giderek artan mobil işgücüne sosyal güvenlik kapsamı sağlamada çok
önemli bir rol oynayabilir.
Ayrıca, yaşlanan nüfusa sahip ülkelerde, yeni teknolojik çözümler, ev
tıbbi izleme cihazlarına ve akıllı asistanlara dayalı uzun süreli bakım
sistemlerinin uygulanmasını sağlayabilir.
Aynı zamanda, sosyal güvenlik yönetimlerinin veri ve gizlilik koruması
ve siber güvenlik gibi önemli endişeleri ele alması gerekir.
Evrensel Sağlık Kapsamına Ulaşmak
Evrensel sağlığı koruma ve sosyal koruma, 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri gündeminin tüm boyutlarını kesen hedefler olan yoksulluk
ve eşitsizliği ortadan kaldırmak için kilit unsurlardır. Sosyal güvenlik
kurumları bu hedefe ulaşmada kilit bir rol oynamaktadır.
7 Nisan Dünya Sağlık Günü için ISSA, sosyal güvenlik kurumlarının
herkes için sağlığın küresel hedefi üzerinde ilerlemedeki rolünü vurguladı.
Sosyal güvenlik uzmanları ve ISSA üyeliğini oluşturan uzmanlar topluluğu,
sağlık, uzun süreli bakım ve kapama açığını, sosyal güvenliğin karşı karşıya
kaldığı 10 Küresel Zorluğun öncelikli sorunu olarak belirlemiştir. Yenilikçi
yaklaşımlar ve bu zorluklara cevaben iyi uygulamalar ISSA'nın ve üye
kurumun çalışmalarının ayrılmaz unsurlarıdır. ISSA Genel Sekreteri Marcelo
Abi-Ramia Caetano, “Herkesi sağlık güvencesine ulaştırmak için sosyal
güvenlikte mükemmellik ve yenilik istiyoruz” dedi.
Son zamanlarda ISSA, 2030 yılına kadar Evrensel Sosyal Koruma için
Küresel Ortaklığa karar verdi.
Dinamik Tıbbi Bakım ve Hastalık Sigortası Teknik Komisyonu ile
ISSA, 26 - 27 Haziran tarihleri arasında Cenevre'de yapılacak olan 13. ISSA
Teknik Komisyonlar Forumu'nda yerinde yaşlanma ve uzun süreli bakım
hakkında bir rapor yayınlayacak. Rapor, 14-18 Ekim 2019 tarihlerinde
Brüksel'de yapılacak olan Dünya Sosyal Güvenlik Forumu sırasında ve
ISSA'nın Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili Kılavuz İlkeleri'nde “E-Sağlık”
konulu yeni bir bölümün başlatılmasıyla birlikte yayılacak.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Namık TAN
TÜED
Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

SOSYAL KORUMA KAPSAMI
GENİŞLETİLMELİ
Temel bir insan hakkı olan sosyal
korumanın en kapsamlı uygulaması olan
sosyal güvenlik haklarına erişim; ülke
insanımızın korunması bakımından büyük
önem taşımaktadır. Sosyal koruma; çocuk,
genç, yaşlı ve engelliler gibi kırılgan toplumsal
grupları şemsiyesi altına alan en temel sosyal
politika aracıdır. Evrensel bir insan hakkı olan
sosyal güvenlik; yoksullukla mücadelede,
sosyal adaletin sağlanmasında, sosyal barışın
korunmasında ve gelir dağılımının
iyileştirilmesinde en temel bir uygulama olarak
görülmelidir. Sosyal güvenlik sistemimizin
farklı uygulamalar içinde olması ve emekli
aylıklarında eşitliğin sağlanamaması, en temel

sorun olmuştur. İnsanca yaşamaya yetecek bir
aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın bir
gereği olarak görülmelidir. Ekim 2008
sonrasında çalışanların emekli aylıklarındaki
kayıpların giderek büyümesi karşısında, geçici
bir çözüm getirilmiş; 2019 yılında en az emekli
aylığı ödemesi 1000 TL olarak belirlenmiştir.
En düşük emekli aylığı korumasız kaldığından,
bu konuda iyileştirici bir düzenleme
yapılmalıdır. 2020 TL net asgari ücretin
yarısına denk gelen 1000 TL en az emekli aylığı
ödemesi, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli
ve taban aylık olarak benimsenmelidir. Sosyal
koruma da bunu gerektirmektedir.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: İşe giriş tarihim 30 Haziran 1988. İşe girmeden önce
18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlansam, emeklilik yaşımda
bir değişiklik olur mu?
CEVAP: Askere gitmeden önce sigortalı olmadığınızdan,
askerlik borçlanmanız yaşınızı geriye çeken bir avantaj
sağlamaktadır. Askerlik süresinin tamamını borçlanmanıza gerek
yoktur. İki aylık bir süreyi borçlandığınızda, yaşınız 51'den 50'ye
çekilecektir.
SORU: Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti ile bilgi almak
istiyorum?
CEVAP: Türkiye sınırları içinde, brüt 200 metrekareyi
aşmayan tek konuta sahip olan; emekli, dul veya yetim aylığından
başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler, emlak vergisi
ödemiyor. Emlak vergisinden muafiyette bazı koşullar
aranmaktadır. Emekli, dul veya yetim aylığından başka 34 bin TL'ye
kadar geliri olanlar da emlak vergisi ödemiyor.
SORU: Bir işyeri sahibi olmama rağmen, bir başka yerde de
çalışmaktayım. Primlerimin çakışması durumunda ne yapmalıyım?
CEVAP: Birden fazla sigorta statüsünde çalışılma
durumunda, Emekli Sandığı hizmeti olanların sigortalığı geçerli
sayılmaktadır. Şirket ortaklığı ya da vergi mükellefiyeti olanlar, bir
başka işyerinde sigortalı çalışmadıkları sürece Bağ-Kur
kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Kişinin aynı anda hem Bağ-Kur
hem de SSK kapsamında çalışması varsa, hangi sigortalılık halinin
geçerli olacağı, çalışılan döneme göre değişmektedir. 1 Mart 2011
öncesi dönemde, aynı anda hem Bağ-Kur, hem de SSK kapsamında
çalışma olduğunda, ilk önce başlayan sigortalılık geçerli iken, 1 Mart
2011 tarihinde yapılan değişiklikle, SSK ve Bağ-Kur kapsamında
sigortalı olunması durumunda, SSK geçerli sayılmaktadır. Sigortalı
çalışanlar, Bağ-Kur mükellefi olsalar bile prim ödenme mecburiyeti
bulunmuyor. Bir işyeri sahip olanlar, bir başka işyerinde SSK'lı
çalışırken, Bağ-Kur primini ödeme mecburiyeti yoktur. Bu
kapsamda olanlar, dilerlerse, Bağ-Kur primlerini de ödeyerek
emekli aylıklarını artırabilirler.
SORU: Malulen emekli aylığı alanlar ile engelli aylığı
alanların çalışma koşulları farklı mı?

CEVAP: Vergi indirim belgesi ile emekli olanlar, malulen
emeklilerden farklı olarak emekli olduklarında da çalışabilirler.
Malulen emekli olanlar ise emekli olduktan sonra çalışamazlar,
çalıştıklarının tespiti halinde emekli aylıkları kesilir.
SORU: Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların yıl sonuna
kadar sağlık hizmeti alacağı haberleri ile ilgili bilgi almak istiyorum?
CEVAP: 29 Mart 2019 tarihli Resmî Gazete yayınlanan 859 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararıyla genel sağlık sigortası borcu nedeniyle sağlık
hizmetlerinden yararlanamayan sigortalılara yönelik düzenleme
yapılmıştır. GSS borcu olanlara da yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık
hizmeti verilecek. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan
ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk
vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde ücretsiz
sağlık hizmeti alabilecek.
Genel sağlık sigortası, 1 Ocak 2012 itibariyle toplumun tamamını
kapsama alınmıştır. Sosyal güvencesi olmayan kişiler, aynı hanede
yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin
(609,67 TL) altında olanlar gelir testi yaptırması durumunda, gelirleri
düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılanmaktadır.
Gelir testine gitme mecburiyeti kaldırıldığından, asgari ücretin
yüzde 3'üne karşılık gelen genel sağlık sigortası priminin ödenmesi
durumunda da sağlık hizmetinden yararlanılmaktadır.
SORU: Emekli olduktan sonra, şirket ortağı oldum ve çalıştırılan
işçilerin primleri ödenemediğinden, tarafıma borç çıkarıldı. Emekli
aylığımdan üçte bir oranında kesinti yapılmaktadır. Geçim zorluğu
çektiğimden, bu konuda yeni bir düzenleme yapılabilir mi?
CEVAP: Bu konu, bir işyeri açanlar veya şirket ortağı olanların
çalıştırılan işçilerin primlerinin ödenmemesi, SGK alacağına
dönüştüğünden, üçte bir oranında kesinti yapılması değiştirilmelidir.
Emekli aylıklarından prim alacakları karşılığı olarak yapılan
kesintilerin oranı yüzde 20 olması yönünde Derneğimize çok sayıda talep
gelmektedir. Hükümetimizin bu çağrıları dikkate alarak, yeni bir
düzenleme yapması, bu kapsamda olan emeklilerimiz için yeni bir umut
olacaktır. Emekli aylığı, bir ailenin geçimini sağladığından, daha çok
korunması gerekmektedir.
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
2030 yılına kadar gerçekleştirilmek istenen Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) , insanlık
olarak çözmemiz gereken konulara dikkat çekilmesi ve çözüme
doğru güçlü işbirliklerinin oluşturulması adına büyük önem
taşıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri yoksulluğu ortadan
kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların refah içinde
yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı yapıyor. Bu hedef
17 adet;
1- Yoksulluğa son
2- Açlığa son
3- Sağlıklı bireyler
4- Nitelikli eğitim
5- Toplumsal cinsiyet eşitliği
6- Temiz su ve sağlıklı koşullar
7- Erişilebilir ve temiz enerji
8- İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
9- Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
10- Eşitsizliğin azaltılması
11- Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları
12- Sorumlu tüketim ve üretim
13- İklim eylemi
14- Sudaki yaşam
15- Karadaki yaşam
16- Barış, adalet ve güçlü kurumlar
17- Hedefler için ortaklıklar
Bu 17 hedef, birçok yeni alanları içeriyor. Hedefler
birbirleriyle bağlantılıdır. Gelecek nesiller için yaşamı iyileştirmek
içindir. Bize ortak bir plan ve gündem sağlıyor.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2012 yılında Brezilya'da
toplanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Konferasında doğmuştur.
Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve
ekonomik sorunları ele alan küresel hedefler kümesi yaratmaktır.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmak
için 2000 yılında küresel seferberlik başlatan Binyıl Kalkınma
hedeflerinin yerini almıştır. Binyıl kalkınma hedefleri, önemli
alanlarda ilerlemenin itici gücü olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma
hedefleri başlanılan şeyi bitirme ve karşı karşıya olduğumuz ağır
sorunları çözme yönünde cesur bir taahhüttür. 17 hedefin tümü
birbiriyle bağlantılıdır, birindeki başarı diğerlerini etkileyecektir.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2016 yılı Ocak ayında yürürlüğe
girmiştir. 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler kalkınma
programının politikası ve finansmanına rehberlik edecektir.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için eylemler
oluşturulmuştur. Hedeflere destek olmak ve onların toplumlar
tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır. Çok paydaşlı ortakları
ve küresel hareketi genişletmek ve savunuculuk, yenilikleri,
araçları ve yaklaşımları sergilemek için dinamik ve etkileşimli bir
alan sunan eylemler planlanmaktadır. Bu eylemlerde;
hükümetlerden, yerel otoritelerden, uluslar arası örgütlerden, sivil
toplum kuruluşlarından, aktivistlerden, genç savunuculardan,
yaratıcı endüstriden ve özel sektörden liderleri bir araya
getiriyorlar. Çalışmaların etkisini artırmak ve ortak girişimleri
stratejilere katmak, yeni kuruluşları ve bireyleri motive etmek için
harekete geçiyorlar.BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eylem
Kampanyası, Almanya hükümetini desteği ile Almanya'da Bonn
kentinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri küresel eylem festivali
düzenliyor.2-4 Mayıs tarihlerinde Bonn dünya konferans
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merkezinde düzenlenen bu yıl ki
toplantıda TÜRKİYE EMEKLİLER
DERNEĞİ, dünya emeklilerini temsil
etti.
2019 Küresel eylem
festivalinin birbirine bağlı 7 teması
vardı:
1- Mobilizasyon: Bireyleri, kuruluşları veya ağları
sürdürülebilir kalkınma hedefleri için harekete geçirmek, bunun
için yaklaşımlar, araçlar ve etkili maddeler belirlemek.
2- Hikaye anlatımı: Sürdürülebilir kaklıma hedeflerinin
insanların yaşamında önemi, etkisini ve birbirleriyle olan
bağlantılarını göstermek ve paylaşmak için yapılanları paylaşmak.
3- Kampanya: Farkındalığı artırmak için etkili iletişim
kampanyaları geliştirmek.
4- Görselleştirme: Hedefleri karar vericileri ve kamuoyunu
ikna etmek için veri toplamak, karmaşık kavramları mesajlara
dönüştürmek ve görsel yaklaşımlar yaratmak.
5- Bağlantılar: Hedefleri gerçekleştirmek için dönüşümsel
değişiklikleri üretmek, bunun için birden fazla paydaşlarla bağlantı
kurmanın, ağ oluşturmanın yenilikçi ve etkili yollarını belirlemek.
6- Katılım: Arkasında kimseyi bırakmadan herkesin ve tüm
kuruluşların hedeflerin diyalogu ve karar alma sürecinin bir
parçası olmalarını sağlamak.
7- Yaratıcılık: Eylemleri ve farkındalığı yaratıcılık yoluyla
teşvik etmek, insanları güçlendirmek ve birbirine bağlamak için
sanatsal ifadeyi ve sporu kullanmak
Bu temalar, etkinlik boyunca temel içeriğin altını çizecek,
aynı zamanda BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri aksiyon
ödüllerinin kategorilerini belirleyecektir.. Ödül alanlar için özel
tören düzenlendi ve dünyanın dört bir tarafından değişimi
yaratanları kutlamaya ve tanımaya imkan verdi. Ödül alanlar
festival kapsamında düzenlenen oturumlara öncülük ettiler.
Küresel eylem festivalinin her günü tüm katılımcıların
buluştuğu genel kurul toplantıları yapıldı. 1.500 katılımcıların
tümünün bir anda bulunduğu genel kurullarda tartışmalar eylem
için ilham verdi. Delege olarak bize de TÜRKİYE EMEKLİLER
DERNEĞİ adına emeklilerin sorunlarını, dünyada emekliler
aleyhine gelişen eşitsizlikleri yaşlılar için pozitif ayrımcılığın
gerekliliğini ortaya koyma imkanı verdi. Festivalde sürdürülebilir
kalkınma hedefleri eylemi konusunda farkındalığı, anlayışı ve
kapasitesiyi artırmak üzere tasarlanan 60 dan fazla etkileşimli
oturum düzenlendi. İletişim, görselleştirme ve teknolojilere yönelik
en son trendler ve yaklaşımlar hakkında daha fazla bilgi edinmek
için sergiler tertiplendi. BM web TV alandan canlı yayın yaparken,
konu ile ilgili filmler gösterildi.
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ, alanında sorumlu
liderlik anlayışı ile BM çalışmalarına destek vermeye ve onlara
sahip çıkmaya devam ediyor. Sorunların küresel olduğuna inanan
ve çözümün küresel alanda bulunması için mücadele veren
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ, yaşanabilir, açlığın olmadığı,
eşitliğin hakim olduğu bir dünya için çalışmaları ile sadece ülke
insanımızın değil dünya insanlarının da takdirine mazhar oluyor.
Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini
gerçekleşmesi için hepimize önemli görev düşüyor. Unutmayalım
ATAMIZ “ YURTTA SULH CİHANDA SULH “ demişti.
Kurucumuzun izinde yürümeye devam etmeliyiz.
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