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ERGÜN; “Emekliler,
Daha Adil Düzeyde
Seyyanen Zam Bekliyor...”
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanımız Kazım
Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin
harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum
emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki
kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten
seyyanen zam talep ediyoruz" dedi.
Devamı 2. sayfada

Emekliler Günü’nde Atatürk ve
Türkü Sevgisi Salona Sığmadı
Devamı 6. sayfada

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneğimizin,
Genel Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk
Halk Müziği Koromuz, ilk konseriyle izleyicilerin
karşısına çıktı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen emekliler
günü konserinde izleyiciler salona sığmadı.

Türkiye Emekliler Platformu AYLIK ARTIŞ SİSTEMİ
DEĞİŞTİRİLMELİ BAŞYAZI
30 Haziran Emekliler Günü’nde
Atamızın Huzuruna Çıktı

21 yıldır, her 30 Haziran’da,
bu tarihte emekliye ayrılan
büyük önderimizi ziyaret ediyoruz...
Devamı 4. sayfada

Temmuz 2019 itibariyle SSK ve BağKur emekli aylıklarına yüzde 5,01; Emekli
Sandığı emeklilerine yüzde 6,01 artış
yapılmıştır. Bu farklılık göstermektedir ki,
emekliler arasında artış sisteminde
birliktelik sağlanamamıştır. Kamu toplu
sözleşme hükümlerine göre memur emekli
aylıkları artırılırken, SSK ve Bağ-Kur
emekli aylıklarına altı aylık tüfe oranına
göre zam yapılmaktadır. Her iki artış
sistemi de, emeklileri koruyan ve satın alma
güçlerini iyileştiren bir etki yapmadığı,
uygulamadan anlaşılmaktadır. Yüzdeli
zamlar, emekli aylıkları seviyesi düşük
kaldığından, sınırlı bir katkı yapmaktadır.
Bu nedenle, statü farkı gözetilmeksizin,
bütün emeklilerin aylıklarına seyyanen
zam yapılmalıdır.

Devamı 2. sayfada

AYLIK ARTIŞ SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ
Örneğin; aylığı 1000 lira olan emekliye yüzde
5,01 zam karşılığı 50 lira, 2000 lira aylık alanlara 100
lira zam yapılması, sistemin sağlıklı olmadığını
göstermektedir. Ocak-Haziran döneminde zorunlu
harcamalarda en az 250 lira ek yük gelmiştir. Bu
durum göstermektedir ki, emekli aylıklarına seyyanen
250 lira zam yapılmalıdır.
Sosyal güvenlik sisteminin uygulamalarına
bakıldığında, aylıkların hesaplanması ve artışı ile ilgili
esaslı değişikliklere gidilmelidir. SSK ve Bağ-Kur
sigortalılarının emekli aylıklarının hesaplanmasında
karma bir sistem uygulandığından, emekli
aylıklarında eşitlik kurulamamıştır. Bir başka sorun
ise, sigortalı çalışma süresi arttıkça, emekli aylıklarının
düşmesi en temel sorun olarak gündemde
durmaktadır. Hükümet, bu düşüşü gördüğünden en az
emekli aylıkları 1000 Lira olarak ödenmektedir.
Emekli aylıklarına yapılan artış ise, 1000 liranın
altında ödeme varsa, esas aylık artırılmaktadır. 7161
sayılı Kanunla en az ödemenin 1000 Lira olmasını
olumlu bir adım olmakla birlikte, emekli aylığı
artışlarının 1000 liraya yapılmaması önemli bir
eksiklik olarak görülmüştür. Sistemin eşitliği esas
alması için emekli aylığı hesaplanmasında ve artışında
esaslı değişikliklere gidilmelidir. Norm ve standart
birliğinin kurulması, prim kazançları aynı olanlara eşit
aylığın ödenmesi için karma hesaplanma sistemi
kaldırılmalı, güncellenme katsayı ve aylık bağlama
oranı yeniden belirlenmelidir.
2000 öncesi emeklilere yapılan intibak ile emekli
aylıklarında eşitlik sağlanmıştır. 2000 sonrası dönemde

emekli olanların aylıklarındaki eşitsizlikler devam
etmektedir. Devletimizin, sisteme bir bütün olarak
b a k m a s ı v e h a k k a n i y e t i s a ğ l a m a s ı , g e re k
Anayasamızın ve gerekse de sosyal güvenliğin bir
normudur.
Emekli olunan tarih yerine prim kazançları eşit
olanların aylıkları da eşit olmalıdır. Bu nedenle,
çalışılan dönemlerde yürürlükte olan mevzuat
hükümlerine göre emekli aylığının hesaplanması,
özellikle de 2008 sonrasında emekli olanların
aylıklarında ciddi kayıpları öngörmüştür. Adil
olmayan bir uygulamada ısrar edilmemelidir.
Kanunlar önünde eşitlik, evrensel bir haktır. Bu
hakkın, sosyal güvenliğin bütün uygulamalarında
benimsenmesini savunmaktayız.
Türkiye Emekliler Derneği, emeklinin temsil
gücü olduğundan sorunların çözümünde sorumlu
tutulmaktadır. Derneğimize ulaşan yazılı ve sözlü
başvurularda emekli aylıklarındaki eşitsizlikler,
yetersizlikler ve intibak öncelikli talepler olarak
sıralanmaktadır.
Sosyal Güvenlik kurumu (SGK); devlet,
çalıştıran, çalışan ve emeklilerin birlikte sorumluluk
aldığı dev bir yapıdır. SGK, toplumun geleceğini
güvence altına alan düzenlemeleri yapmalı, kutsal bir
hak olan emeklilik kurumunu geliştirmeli, özellikle de
insanca yaşamaya yetecek emekli aylığı ödenmelidir.
Devletin güvencesinde olan sosyal güvenlik sisteminde
emeklilerimizi bir başkasına muhtaç bırakmadan
yaşatmalıyız. Bu yükümlülük, sosyal devlet olmanın da
bir gereğidir.

ERGÜN; “EMEKLİLER,
DAHA ADİL DÜZEYDE
SEYYANEN ZAM BEKLİYOR...”
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) hesaplamasında emeklililerin
harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını
belirterek, "Bu durum emekli aylıklarının erimesine
neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için
emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep
ediyoruz" dedi.
Ergün, yaptığı açıklamada, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Haziran 1927'de
emekli olduğunu belirterek, buradan hareketle 30
Haziran'ı "Emekliler Günü" ve içerisinde
bulunduğu haftayı da "Emekliler Haftası" olarak
kutladıklarını vurguladı.
Tüm emeklilerin Emekliler Günü'nü
kutlayan Ergün, TÜED'in, 1 milyona yakın üyesiyle
Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından
biri olduğunu söyledi.
Üyelerinden aldıkları güçle emeklilerin sorun
ve taleplerini dile getirdiklerini aktaran Ergün, şöyle
konuştu:
"Sorunlarımızın çözülmesi ve taleplerimizin
karşılanması, bu ülkeye yıllarca emek vermiş biz
emeklileri bir hayli mutlu ediyor. Bir önceki yıl
banka promosyonu almanın mutluluğuyla
kutladığımız Emekliler Günümüzü, geçen yıl
bayram ikramiyesi almanın keyfiyle kutlamıştık.
Emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunları var ama

atılan olumlu adımları da dile getirmemiz gerekiyor.
Dernek olarak yıllarca mücadelesini verdiğimiz
banka promosyonu ve bayram ikramiyesinin,
emeklilerimiz için birer kazanıma dönüşmesinin
gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."
"Zam, bizlere Emekliler Günü'nün hediyesi
olur"

Emekliler Günü'nü emeklilerin sorun ve
taleplerinin dile getirildiği önemli bir fırsat olarak
gördüklerini ifade eden Ergün, 2000 yılı sonrası
emekli olanların intibaklarının yapılması ve tüm
emeklilerin sağlık katkı paylarından muaf
tutulmasının ve ek ödeme oranlarının artırılmasının,
başlıca talepleri olduğunu dile getirdi.
Enflasyona bağlı olarak emekli aylıklarına
yapılan yüzdelik zamların yetersiz olduğuna değinen
Ergün, şunları kaydetti:
“Maalesef açıklanan enflasyon rakamı ile
sokağın enflasyonu arasında farkın olduğunu
düşünüyoruz. Toplumun en düşük gelire sahip
kesimini oluşturan emekliler, bu farkı her gün
çarşıda pazarda hissediyor. TÜFE hesaplamasında
emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük
kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine
neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için
emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep
ediyoruz. Bu talebimiz sağlanırsa milyonlarca
emekli enflasyona ezdirilmemiş olur. Bu zam,
yıllarca bu ülke için alın teri dökmüş bizlere
Emekliler Günü hediyesi olur."
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Batman Valisi Hulusi Şahin, Şube başkanlığımızı ziyaret
etti. Derneğimiz ve çalışmalarımız hakkında, Şube
Başkanımız ve aynı zamanda Genel Merkez Denetim
Kurulu üyemiz olan Hüseyin Ekmen'den ayrıntılı bilgiler
alan vali Şahin; "Çalışmalarınız kamuoyunda göz
dolduruyor" dedi.

Batman Valisi Şahin
Şubemizi Ziyaret Etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ekmen'de
yaptığı konuşmada, emeklilerimizin güncel yaşamındaki
sorunlara da değinerek; "Sayın Valimiz Hulisi Şahin,
Derneğimizi ziyaret ederek bizleri son derece memnun
etmiştir. Valimize Derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi
sunduk. Derneğimizin bu faaliyetlerini memnuniyetle
karşıladığını özellikle Türkiye'de de bir ilk olan TOKİ
çalışmalarımızı ve Hastaneler ile yapılan anlaşmalarımızı
taktirle karşıladığını ifade ettiler. Bu nazik ziyaretlerinden
dolayı duyduğumuz memnuniyetimizin ifadesi olarak
kendilerine şükran plaketimizi sunduk. Sayın Valimize
sonsuz saygı ve Şükranlarımızı sunarız" dedi.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN
GENEL MERKEZİMİZE KONUK OLDU…
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Genel Merkezimizi ziyaret ederek,
Genel Başkanımız Kazım Ergün’den emeklilerimizin sorunları ve talepleri hakkında
ayrıntılı bilgiler aldı. Genel Başkanımız Ergün ile Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve
Isparta Şube Başkanımız Abdülkadir Ersal’ın makamlarını ziyaret eden Başdeğirmen
Isparta’da emeklilere vermiş oldukları 5000 konut sözünü tutmak için yoğun çalışma
içerisine girdiklerini ifade etti. ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Genel
Başkanımız Ergün de yaptığı konuşmada emeklilerin çözüm bekleyen sorunları arasında
konut sorununun önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek; “Bu konuda hassasiyet
gösteren Isparta Belediye Başkanımız sayın Şükrü Başdeğirmen’e şükranlarımızı
sunuyoruz. Türkiye Emekliler Derneği yerel yönetimlerle kurduğu sağlıklı diyaloglarla
emeklilerin birçok sorununu kent bazında çözüme ulaştırmaktadır. Bu anlamda bize her
zaman kapıları açık olan sayın Başdeğirmen’ e bu samimiyetinden ötürü şahsım, yönetim
kurulum, teşkilatım ve emeklilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Isparta Şube Başkanımız ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdulkadir
Ersal da yaptığı değerlendirmede; “Değerli Belediye Başkanımız sayın Başdeğirmen
emeklinin sorunlarına her zaman itinayla eğilmiş, kıymetli bir yerel yöneticimizdir. Bizlere
göstermiş olduğu yakınlıktan ötürü ve yine bizlere vermiş olduğu 5000 konutluk müjdeden
ötürü kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Ziyarette Genel Başkan
Danışmanımız Hilmi Şimşek de hazır bulundu.

Tarsus Kaymakamı
Yüksel Ünal’dan
TÜED’e Ziyaret
Tarsus Kaymakamı Yüksel ÜNAL, Genel Merkezimizi ziyaret etti. Genel
Mali Sekreterimiz ve Tarsus Şube Başkanımız Ömer Kurnaz’ın
evsahipliği yaptığı ziyarette konuşan Tarsus Kaymakamı Ünal;
“Emeklilerimizin böyle güçlü bir teşkilatının olmasından büyük bir
mutluluk duydum. Türkiye Emekliler Derneği, dünyaya örnek olacak bir
kurumsal yapılaşmayı gerçekleştirmiş ve değerli hizmetler sunuyor.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ömer Kurnaz da; “Sayın
kaymakamımız bizleri onurlandırdı. Kendisi her zaman emeklinin ve
yaşlının yanında olmuş değerli bir devlet adamıdır. Biz de kendisine bu
hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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EMEKLİLER GÜNÜ VE HAFTASI’NI KUTLADIK...

ATAMIZIN
HUZURUNDAYDIK...

30 Haziran Emekliler Günü ve Haftası münasebetiyle düzenlenen
etkinliklerden birisi daha hayata geçirildi. Türkiye Emekliler
Platformu bünyesinde toplanan; Türkiye Emekliler Derneği,
Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar
Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Sivil Emekliler
Derneği, Tüm Bağkur Emeklileri Derneği yöneticileri ve üyeleri
büyük önder Atatürk'ün huzuruna çıktı.
Türkiye Astsubay Emeklileri Derneği'nin dönem başkanlığında
bir araya gelen Türkiye Emekliler Platformu üyeleri 29 Haziran
2019 tarihinde düzenlenen anma töreninde önce saygı duruşunda
bulundular ve ardından, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydular.
Anıtkabir'de düzenlenen tören sonrasında, Anıtkabir Komutanı
Topçu Albay Mahmut Cüneyt Rakunt da makamında ziyaret
edildi.

Anıtkabir'de düzenlenen etkinliğe derneğimizi temsilen; Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz,
Genel Eğitim Sekreterimiz Arif Yıldız, Genel Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Abdülkadir Ersal, Çankaya Şube Başkanımız M.
Muammer Yeğin, Ankara Şube Başkanımız Çetin Alkan, Sincan
Şube Başkanımız Ali Ulukan ile şubelerimizin yöneticileri ve çok
sayıda üyemizin yanı sıra TÜED Genel Merkez danışmanlarımız ve
personelimiz de katıldılar.
Anıtkabir’de düzenlenen törenin ardından, Genel Başkanımız Ergün
ve beraberindekiler, Kızılay Dr. Mediha Eldem sokaktaki TÜED
Misafirhanemiz bünyesinde emeklilerimize hizmet sunan TÜED
Cafe’de, 30 Haziran Emekliler Günü için hazırlanan pastayı
keserek, etkinliği sürdürdüler. Ergün burada da bir konuşma
yaparak bütün emeklilerin bu anlamlı gününü kutladı.
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TÜFE ARTIŞI EMEKLİYİ KORUMUYOR
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TÜİK tarafından açıklanan altı aylık tüfe artışının
yüzde 5,01 olarak hesaplanması, emeklilerimizin
harcamalarındaki artışların çok altında kalmıştır. Her
bir emeklimiz, çarşı-pazardaki ve marketlerdeki
fiyatları en az TÜİK kadar izlemektedir. Sebze ve
meyvenin fiyatını, gıda maddelerinin artışını yakından
takip eden emeklilerimiz, Haziran Ayında tüfe artışının
yüzde 0.03 olarak açıklanmasının şaşkınlığı içinde
kalmıştır. Derneğimize gelen telefonlarda, Devletimizin
bir kurumu tarafından daha sorumlu bir şekilde
fiyatların izlenmesi ve piyasa koşullarıyla örtüşmesi,
güvenirlik ve inandırıcılık bakımından son derece
önemlidir. Süt, peynir, tavuk emeklinin mutfağında
bulunması gereken zorunlu maddelerdir. Bunlarda
Haziran Ayında artış olduğunu açıklayan TÜİK, genel
olarak gıda maddelerinde yüzde 1,65 düşüş olduğunu
hesaplaması, emekli aylıklarına yapılan zamları
küçültmekten öteye gitmemiştir.
Devlet eliyle emeklinin korunması temel esas
olmalıdır. Sigortalılar ve emekliler iki aşamalı sorun
yaşamaktadır.
Birincisi; emekli aylıklarının hesaplanmasında
görülmektedir. 2000 öncesi ve 2000 sonrasında sigorta
mevzuatında yapılan değişikliklerle, emekli
aylıklarında ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Örneğin,
1000 liranın altında emekli aylıklarının kalması, sosyal
güvenlik sistemimizin yetersizliğini göstermektedir.
1000 lira alan bir emeklinin bugünkü şartlarda
yaşaması mümkün değildir. Sosyal güvenlik sistemimiz,
primsiz ödemeler olan sosyal yardımların altında kalan
bir emekli aylığının bulunması, sorunun büyüklüğünü
ortaya koymaktadır.
Örneğin; 65 yaş aylığı 2019 Temmuz itibariyle 638

liraya yükseltilmiştir. Çocukları üzerinden ölüm geliri
alan ana ve babalara ödenen aylıklar, 65 yaş aylığının
altında kaldığından, SGK'na çok sayıda başvuru
yapılmış ve tercih hakkının getirilmesi talep edilmiştir.
SGK, emekli aylığından feragat edilmesini ve yüksek
olan 65 yaş aylığının tercih edilmesini yerinde bulmuş ve
SGK Yönetim Kurulu Kararı ile tercih hakkı
getirilmiştir. Bu durum bile, sigorta mevzuatımızın eksik
kalan yönlerini ve emekli aylıklarındaki kayıpları
göstermektedir.
Taban aylıklar belirlenmeden, aylıkları düşük
olanların korunması mümkün değildir. 2000 öncesi
dönemde olduğu gibi, gösterge sistemine dönülmeli ve en
az aylık bağlama oranı yüzde 70 olarak benimsenmelidir.
İkincisi; emekli aylıklarına yapılan artışların getirisi
olmadığından yüzdeli artış sistemi değiştirilmeli ve
seyyanen artışlar ile birlikte emeklilere refahtan pay
verilmelidir. TÜİK'in hesaplamalarında emeklilerimizi
temsil etmeyen 418 maddeden oluşan enflasyon sepetiyle
ve madde gruplarıyla emeklilerimizin aylıklarına
yapılan tüfe oranları küçültülmektedir. Fiyatları
artmayan veya sınırlı artan çok sayıdaki maddeyle, tüfe
oranları düşük kalmaktadır. Buna itiraz ediyoruz ve
değiştirilmesini istiyoruz. Emeklilerimizi koruyacak
yeni bir artış sisteminin getirilmesi için sosyal taraflarla
birlikte çalışma yapılmalıdır. Yüzdeli artışların aylıkları
düşük olanları korumaktan uzak kalmasına çözüm
aranmalıdır.
Emeklilik gibi bir hakkın korunması ve geliştirilmesi
temel esas olmalıdır. Devletimizi yönetenlerin bu gerçeği
görmesi ve emeklilere destek olması, Anayasamızda da
bir yükümlülük olarak benimsenmiştir.

30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ
30 Haziran 2019 günü, Türkiye Emekliler Platformu,
büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün
emekliye ayrılışının 92'nci yılı münasebetiyle, Atanın
huzuruna çıkmış ve mozoleye çelenk konularak
emeklilerimizin bağlılığını bildirmiştir. ATATÜRK,“Bir
milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o
milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır” diyerek
yaşlı ve emekliye ne kadar büyük bir önem verdiğini
göstermiştir.
Emeklilik kutsal bir haktır. Emeklilerimiz, uzun yıllar
devletine, milletine hizmet etmiş, vergi ve primleriyle ülke
ekonomisine büyük katkı yapmıştır. Emeklilerimizin;
sağlıklı, huzurlu ve refah içinde bir hayat sürmeleri için
ülkeyi yönetenler, üzerine düşen yükümlülüğü yerine
getirmelidir. Milli gelirden ve bütçeden, emeklilerimize
daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Gelirin adil paylaşılmasında
emekli aylıklarının payı büyük önem taşımaktadır.
Özel bir gün olan emekliler gününde, emeklilerimiz
aylıklarının iyileştirilmesini ve 2000 sonrasında emekli
olanların intibaklarının yapılması talep edilmiştir. Türkiye
Emekliler Derneği, bu yönde mücadele vermektedir. 2000
öncesinde yapılan intibakların, aynı şekilde 2000 sonrasında
emekli olanlara da yansıtılması, eşitlik kuralı olarak
görülmelidir.
Emeklilerimizin farklılaşan aylıklarına çözüm
bulunmadan, sosyal güvenlik sistemindeki bütünlüğün
korunması mümkün değildir. Sosyal güvenlik mevzuatında
yapılan değişiklikler, evrensel bir hak olan sosyal güvenliğin
temel ilkeleriyle çelişmiş ve insanlarımızın geleceğinin
güvence altına alan emekli aylıklarında kayıpların
yaşanmaktadır. Çalışma süresi arttıkça, emekli aylığının
düşmesine çözüm bulunmalıdır.

2000 lira net asgari ücretin uygulandığı bir dönemde, 1000
liranın altında emekli aylığının olması, sosyal hakların
zayıflatıldığının somut bir göstergesidir. Çalışma hayatındaki
zorluklar ve esnek çalışma biçimlerinin yol açtığı gelir kaybı,
aynı şekilde emekli aylıklarına da yansımaktadır. Çalışanlar
ve emeklilerin sorunları bir bütündür. Sendikalar da, üzerine
düşen yükümlülükleri yerine getirmeli, sosyal hakları ile ilgili
mücadele vermelidir.
Asgari ücret gibi, her yıl asgari emekli aylığı tespit
edilmelidir. Bu yapılmadığı sürece, emekli aylıklarındaki
keskin düşmelerin önüne geçmek mümkün değildir. Sosyal
güvenlik, yoksullukla mücadele en temel haktır. Bu nedenle,
insanca yaşamaya yetecek emekli aylığının ödemesini
sağlayacak değişikliklere gidilmelidir. Sosyal hakların
zayıflatılması, sosyal barışa da büyük zarar vermektedir.
Türkiye Emekliler Derneği tarafından 2019 yılında
yapılacak eğitimler ile sosyal güvenlik sistemimizin eksik
kalan ve değiştirilmesi gereken yönleri ele alınacaktır. Panel ve
toplantılarla, çalışanların ve emeklilerin geleceğine ışık
tutacak raporlar oluşturulacaktır. 5510 sayılı Kanun,
geleceğimizi güvence altına almada yetersiz kalmıştır.
Öncelikle, sorunların çözümü için sosyal tarafların bir araya
gelmesinde yarar vardır. Bu çağrımızı, her platformda
yapmaktayız.
Gelir eşitsizliğinin düzeltilmesi için emekli aylıklarının
iyileştirilmesi temel hedef olarak benimsenmelidir. Emeklisini
mutlu etmeyen toplumlar, geleceğe güvenle bakamazlar.
Ülkemizin kaynakları ve insan gücümüz birlikte
değerlendirilmelidir. Yatırım, üretim, istihdam ve sosyal
güvenlik hakları sağlanmadan, işsizlik ve yoksullukla
mücadele edilemez.
İnsana yaşat ki, devlet yaşasın.
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TÜED TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSUNUN EMEKLİLER GÜNÜ KONSERİ'NDE;

ATATÜRK SEVGİSİ VE TÜRKÜ SEVGİSİ SALONA SIĞMADI...

Kısa adı TÜED olan Türkiye
Emekliler Derneğimizin, Genel
Merkezi bünyesinde çalışmalarını
sürdüren Türk Halk Müziği
Koromuz, ilk konseriyle izleyicilerin
karşısına çıktı. Yoğun katılımla
gerçekleştirilen emekliler günü
konserinde izleyiciler salona sığmadı.
Büyük önder Atatürk’ün 30 Haziran 1927’de emekliye
ayrılışının 92. Yılı onuruna düzenlenen etkinlikte konuşan
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Türkiye Emekliler
Derneğimizin Atatürk İlke ve inkılâplarına son derece bağlı
bir kuruluş olduğunu vurgulayarak; “Dünümüzü,
bugünümüzü ve yarınlarımızı aydınlatan fikirleriyle, dünya
çapında büyük bir lidere sahip olmanın ve onun çizdiği
medeniyet yolunda ilerlemenin tarifsiz onurunu ve gururunu
yaşıyoruz. Daha sosyal güvenlik sisteminin kurulmadığı bir
ülkede, ‘Bir Milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine
karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli

kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış
olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale
güvenle bakmaya hakkı yoktur’ sözüyle tüm dünyaya örnek
olacak bir yaklaşım sergileyen büyük önderimizin manevi
huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Onun sanata ve sanatçıya
verdiği değeri de unutmayan, Türkiye Emekliler Derneği
topluluğumuz her zaman sanatın ve sanatçının yanında
olmuştur ve daima da olacaktır.
TÜED Türk Halk Müziği Koromuz bugün, güzel insan şef
Hasan Özel yönetiminde çok değerli kardeşlerimizin yorumları
ile bizlere adeta bir müzik ziyafeti yaşattılar. Şahsım, Genel
Yönetim Kurulum ve tüm teşkilatım adına kendilerine sonsuz
şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varlar” dedi.
25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe;
TÜED Genel Başkanımız Kazım Ergün’ün yanı sıra Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Teşkilatlandırma
Sekreterimiz Abdülkadir Ersal ile SGK Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Kılıç, BASK eski Genel Başkanı Resul Akay ve çok sayıda
emeklimiz katıldı.
TRT Sanatçısı Hasan Özel yönetiminde gerçekleştirilen
konserde izleyenler türkülere doydu. Emre Dadaş’ın sunumuyla
gerçekleşen konserde koromuz şu isimlerden oluştu;
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Abbas Durak, Ahmet Özmen, Alaattin
Melekoğlu, Ayşe Başabaş, Aysun Çimeli,
Emrah Oral, Eren Albakır, Esin Özmen, Faruk
Çağlıyan, Fatma Gülhan Çakır, Fatma Dygan,
Hale Çıtır, Hasan Aslan, H. İbrahim Topaloğlu,
Mehtap Karacan, Mükremin İspirli, Nergis
Şimşek, Nuh Gündoğdu, Pembe Kandemir,
Remziye Turhan, Sevilay Yastı, Sibel Doğan,
Suat Şahin, Turgut Akkoyun, Vahit Güleryüz,
Zahide Söğüt, Zeynep Akyol.

ERGÜN: “Büyük önderimizin
manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.
Onun sanata ve sanatçıya verdiği değeri de unutmayan,
Türkiye Emekliler Derneği topluluğumuz her zaman sanatın
ve sanatçının yanında olmuştur ve daima da olacaktır...”
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ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZ
GÖREVE BAŞLAYAN BELEDİYE BAŞKANLARINA
TEBRİK ZİYARETLERİNDE BULUNDULAR
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.

KARTAL ŞUBEMİZ
KAYMAKAMLIK VE
BELEDİYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
Kartal Şube Başkanımız ve
Genel Eğitim Sekreterimiz
Arif Yıldız ve beraberinde
Şube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Kartal
Kaymakamı Abdullah Demir ile
Kartal Belediye Başkanlığı
görevine seçilen Gökhan Yüksel’i
makamlarında ziyaret ettiler.

ANKARA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ
MANSUR YAVAŞ’I TEBRİK ETTİ
Ankara Şube
Başkanımız Çetin
Alkan ve
beraberinde Ankara
Şube Yönetim
Kurulu üyeleri, 31
Mart seçimlerinde
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı
seçilen Mansur
Yavaş’ı makamında
ziyaret ettiler.
Ziyaretlerden duyduğu
memnuniyeti belirten Mansur Yavaş,
emeklilerin ve yaşlıların; mutlu ve sağlıklı yaşayabilecekleri bir kent yaşamı için öncelikle altyapı çalışmalarına yöneleceklerini belirtti.
Ankara Şube Başkanımız Çetin Alkan da, derneğimizin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunlarını
Yavaş’a aktardı. Çetin konuşmasında; derneğimizin emeklilerin yaşamını kolaylaştıracak projeleri için de destek istedi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
EKREM YÜCE, ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Yıldız, ziyaretler sırasında, Demir ve Yüksel’e
derneğimiz hakkında ayrıntılı bilgiler sunarken,
emeklilerimizin yerel yönetimlerden beklentilerini de
anlattı.

Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem Yüce ve
Serdivan Belediye Başkanı
Yusuf Alemdar, Sakarya Şube
Başkanlığımızı ziyaret etti.

İZMİT ŞUBEMİZDEN BELEDİYE BAŞKANI’NA
TEBRİK ZİYARETİ
İzmit Şube Başkanımız Adem Özata ve
beraberinde yönetim kurulu üyelerimiz, İzmit
Belediye Başkanlığı görevine seçilen Fatma
Kaplan Hürriyeti makamında ziyaret ederek,
çalışmalarında başarılar dilediler. Ziyaretin
anısına, çiçeği burnunda belediye başkanına bir
de çini tabak hediye eden heyetimiz,
derneğimizin faaliyetleri hakkında ayrıntılı
bilgiler de sundular. Heyetimiz ayrıca
emeklilerimizin taleplerini de dile getirdi.
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Ekrem Yüce, emeklilerimize yönelik yapılacak olan
projeler hakkında bilgi vererek; “Sakaryalı Emeklilerimizin
bizlerden beklentilerini gerçekleştirmek için elimizden gelen
gayreti sarfedeceğiz” dedi.
Şube Başkanımız Sinan Turan ise; “Belediye
Başkanlarımızın yapmış olduğu ziyarete teşekkür ederiz.
Kendilerinden en büyük isteğimiz TOKİ konut projelerinin
hayata geçirilerek emeklilerimizin bu arzusunu yerine
getirmek. Bizlere bu konuda destek olurlarsa, çalışmalar biran
evvel başlarsa kendilerine minnettar oluruz” dedi.
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Şubelerimizin “ASIRLIK ÇINARLARIMIZ” Ziyaretleri Sürüyor
AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Şube Başkanımız Ahmet
Ege ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz
“Asırlık Çınarlarımız”ı ziyaret ederek; sağlık
ve mutluluk teminnilerinde bulundular. Ege,
ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda;
“Sizlerin gölgesi, bizlerin bugünlere ve geleceğe
umutla bakmasını sağlıyor” dedi.
Iğdır Şube Başkanımız
İsa Bilir ve Şube İdari
Sekreterimiz S.Zahir Koşik
110 yaşındaki Hatun
ninemizi Yaşlılar Haftası
dolayısıyla ziyaret ederek,
hayır dualarını aldılar.
Hatun Teyze; “Şu yaşıma
geldim, kimse yaşlılar
günümü kutlamamıştı”
diyerek esprili bir dille
ziyaretten memnuniyetini
dile getirdi.

ADIYAMAN

Adıyaman Şube Başkanımız Bahri Özbey ve
Yönetim Kurulu, yaşlılarımızı ziyaret etti.

IĞDIR

NAZİLLİ

Nazilli Şube Başkanımız Faruk Baştepe ve şube yönetim kurulu üyelerimiz
yaşlılarımızı ziyaret etti. Üyelerimiz; Şükrü Erkunt (90), Hüseyin Özkara (91) ve
Ali İşcan (90)’ı evlerinde ziyaret eden heyetimiz, üyelerimize sağlıklı ve huzurlu bir
ömür dileyerek, hayır dualarını aldılar.

YENİCE
Üyemiz Selime KAYNAKÇI
Üyemiz Selahattin ÇAKIROĞLU
Üyemiz Kadir AKÇA

Üyemiz Mehmet ÖZGÜN
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Üyemiz Ramazan BALCI

30 HAZİRAN KUTLAMALARI
YURT ÇAPINDA YAPILDI
TARSUS
Büyük önder Atatürk’ün emekliye
ayrıldığı tarih olan 30 Haziran 1927'nin
yıldönümleri, yurt çapında düzenlenen
etkinliklerle, “Emekliler Günü” olarak
kutlanıyor. TÜED Şubelerimiz bu
etkinliklere her zaman olduğu gibi bu yıl
da öncülük etti. Tarsus Şube
Yönetimimiz ve üyelerimiz 30 Haziran’da
Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı
duruşunda bulundular.

GEBZE
Gebze Şube Başkanlığımız 30
Haziran Emekliler Günü
etkinlikleri çerçevesinde,
üyelerini Çanakkale
Şehitliklerine götürdü. Konuya
ilişkin bir açıklama yapan Gebze
Şube Başkanımız Ali Tunç;
“Başta büyük Atatürkümüz
olmak üzere, kahramanlarımızı
yad etmek ve saygı duruşunda
bulunmak için Çanakkale
Şehitliklerimizi ziyaret ediyoruz.
Atamızın manevi huzurunda
saygıyla eğiliyoruz” dedi.

ADANA ŞUBEMİZ EMEKLİLER GÜNÜ'NDE,
“HÜKÜMETTEN MÜJDE BEKLİYORUZ” DEDİ…
Adana Şube Başkanımız H.Seyfi İyiyürek
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyük Önder
Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30
Haziran Emekliler Günü'nü kutladılar.
Şube Başkanımız İyiyürek yaptığı açıklamada; “Büyük Önder Atatürk'ün
emekli olduğu gün olan 30 Haziran Emekliler Günü'nü her yıl düzenli
olarak kutluyoruz. Gençliğinde ülkesine yıllarca hizmet vererek ülkenin
kalkınmasında önemli rol üstlenen vatandaşlar, emekli olduktan sonra da
rahat bir yaşam sürmenin hayalini kurmuş ve refah seviyesinin
yükselmesini beklemiştir. Bizler için önemli bugün de, Hükümetten müjde
bekliyoruz. En öncelikli dileğimiz intibak yasasının bir an önce çıkması
ayrıca TÜFE üzerinden değil,
seyyanen zam müjdesi
bekliyoruz. Milyonlarca emekli
bunun hayalini kuruyor” dedi.

ADANA
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ÜSKÜDAR

İstanbul'da nineler ve dedelerle torunları
bostandan sebzeleri toplayıp menemen yaptı
Üsküdar Belediyesi, nineler ve dedeleri torunlarıyla birlikte,
doğanın görkemli atmosferinde bir araya getirdi. Türkiye
Emekliler Derneği ve İkinci Bahar Emekliler Kahvesi işbirliğinde
gerçekleşen "Torun Tombalak" buluşmasında, Yetim Destek
Merkezi'nde yetiştirilen çocuklar da, nine ve dede sevgisine ortak
oldu.
Torunlar ip çekme yarışında dedelerini yere serdi
Bostanda toplanan domates ve biberlerle yapılan menemen
sofralarında buluşan nine, dede ve torunları, birbirinden eğlenceli
ve eğitici etkinliklerin de aktörü oldu. Etkinlik kapsamında
torunlar ile dedeler arasında ip çekme yarışı yapıldı. İp çekme
yarışında torunlar galip gelirken dedelerin yere düşmesi renkli
görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye

Başkanı Hilmi Türkmen bostandan toplana domates ve biberlerle
menemen yaptı. Türkmen yaptığı menemeni vatandaşlara dağıttı.
Türkiye Emekliler Derneği Üsküdar Şube Başkanımız Fatma
Önerge, "Bu buluşmanın asıl amacı bir nebze olsun nesilleri bir
araya getirmek, buluşturmak. Bostandan hasatlar yapıldı. Onlarla
menemenler yapıldı, çınarlarımız torunları ile birlikte menemenlerini
yiyorlar" şeklinde konuştu.

NAZİLLİ

Nazilli Şubemiz Emekliler Günü’nde
ATAMIZIN Huzurundaydı
Nazilli Şube Başkanlığımız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu
30 Haziran günü kutlanan Emekliler Günü münasebetiyle, Atatürk Anıtı'na
çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı. Nazilli İstasyon Meydanı'nda bulunan
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene üyelerimizde yoğun katılım sağladılar.
Törende Şubemiz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasının ardından Şube Mali Sekreterimiz Orhan Oruç basın açıklamasını okudu. Oruç, modern Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet adamı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu 30 Haziran'ın, Emekliler Günü
olarak kutlandığına işaret ederek; “Emeklilerin sosyal ve ekonomik sorunları çözüme kavuşturulacağı yerde, mevcut sorunları daha da
ağırlaşarak, katlanarak sürmektedir. Çalışırken uzun yıllar yüksekten ödedikleri vergi ve sağlık primleri yetmezmiş gibi emekli olduktan
sonra da muayene ücreti, ilaç katkı payı ve reçete katılım payı adı altında emekli maaşından para kesilmektedir. Bu uygulamadan acilen
vazgeçilmelidir. Çıkarılan 6283 sayılı intibak kanunu ile 2000 yılı öncesi emeklilerin ücretlerindeki eşitsizlikte sınırlı bir iyileşme sağlansa
da, 2000 yılı sonrası emeklilerin mağduriyetinin acilen giderilmesi gerekmektedir” dedi.

Aydın Şubemize 30 Haziran Sürprizi

AYDIN

30 Haziran Emekliler
Günü'nde, Aydın Şube
Başkanlığımıza sürpriz ziyaret
gerçekleştiren anlaşmalı
kuruluşlarımızdan Sİ-SER İşitme
Cihazları firması yetkilileri,
günümüzü kutladılar. Firma
yetkilileri; Kerim Kangöz, Necibe
Kaya ve Ayşenur Karaman
üzerinde "30 Haziran Emekliler
Günü" yazılı pastayla şubemizi
ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti belirten Şube
Başkanımız Durmuş Uzuner,
"Kutsal bir hak olan emekliliğe hak
kazanmış bütün emeklilerimizi
gönülden kutluyoruz. Bize bu sürprizi yapan ve bu güzel anları yaşatan
Sİ-SER yetkililerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Ziyarette;
Şube Mali Sekreterimiz Salih Köse, Şube Eğitim Sekreterimiz Esin Doğan,
Şube Teşkilatlandırma Sekreterimiz İlhan Süren ile Şube Denetim Kurulu
Başkanımız Soner Gündüz de hazır bulundular.
TÜED -12-

Ankara Yenimahalle Şube Başkanlığımız
1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
Yenimahalle Şube Başkanlığımız
1.Olağan Genel Kurulunu 25 Haziran 2019
Salı günü gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını
Genel Başkanımız Kazım Ergün, Divan
B a ş k a n Ya r d ı m c ı l ı ğ ı n ı G e n e l M a l i
S e k re t e r i m i z Ö m e r K u r n a z , G e n e l
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir
Ersal, Divan Katip Üyeliğini Ankara Şube
Başkanımız Çetin Alkan, Keçiören Şube
Başkanımız Fahrettin Alıcı'nın yaptığı genel
kurul sonuçlarına göre;
Şube Başkanlığına Ayla Işık seçildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri; Fatma Şengül
Şenel, Sabure Dinç, Osman Işık, İbrahim
Yiğit, Denetim Kurulu Üyeleri ise; Ruziye
Soner, Musa Köksoy, Mehmet Eraslan olarak
seçildiler.

Diyarbakır Şubemizden
Sağlıkta İndirim Anlaşması
Diyarbakır Şube Başkanlığımız
Özel Batı Hastanesi ile üyelerimize özel
indirim anlaşması imzaladı.
Yapılan indirim anlaşmasına göre üyelerimiz ve birinci
derece yakınları; ayakta tedaviler, laboratuar tahlilleri, radyolojik
tetkikler ve ameliyat gibi işlemlerde % 20 indirim hakkına sahip
oldular.
Diyarbakır Şube Başkanımız Kadri Akar; “ anlaşmamız tüm
üyelerimize hayırlı olsun, herkese sağlıklı günler dileriz” dedi.
Safranbolu Şube Başkanımız Saim
Tiryaki, Şubemizce düzenlenen Çanakkale
gezisi hakkında yaptığı değerlendirmede
şunları söyledi:
“Türkiye Emekliler Derneği Safranbolu
Şubesi olarak; Emekli, dul ve yetimlerimizi her
karış toprağında vatanı uğruna savaşıp canını
veren şehitlerimizin olduğu o kutsal topraklara,
Çanakkale'ye göndermenin gururunu
yaşıyoruz. Üyelerimizin katılımlarının yoğun
olması bizi birdaha ki sefere yapılacak olan
geziler için heyecanlandırdı. Emekli, dul ve
yetimlerimizin bir nebze olsun yüzlerini
güldürdüğümüz için son derece huzurluyuz.
Türk milleti Çanakkale'de elde ettiği
üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve
vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında
hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık
şekilde vermiştir. Bu vesileyle gönlümüzde
kahraman olarak ölümsüzleşen Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz
şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla
anıyoruz” dedi.

Safranbolu Şube Başkanlığımız
Üyelerini Çanakkale’ye Götürdü
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DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
Çeviri ve Derleme
BESTE TAN

ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

SOSYAL GÜVENLİK, UZUN VADELİ SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMANIN ANAHTARIDIR...
Sosyal güvenlik sistemlerinin toplum için sosyal önemi artık
yaygın olarak kabul görmektedir. Ancak, sosyal güvenlik sistemlerinin
ekonomik önemi konusunda daha az görüş birliği vardır. Ne olursa
olsun, sosyal güvenlik sistemlerinin iktisadi kalkınmada üretken bir
faktör olarak anlaşılması temel bir görüştür. Sosyal güvenlik hizmetinin
ekonomik önemi konusundaki durumu tartışılırken, Avrupa sosyal
güvenlik tarihi özellikle öğreticidir.
Zengin toplumlardan önce birçok Avrupa ülkesi, gelişimlerinin
başlarında sosyal güvenlik programları başlatmıştır.
Avrupa tarihi ayrıca, verimli ekonomilerin ve verimli sosyal
güvenlik sistemlerinin el ele büyüyebileceğini ve ikincisinin bir öncekini
frenlemediğini göstermektedir. Açıkçası, tüm ülkeler sosyal güvenlik
sistemlerini kendi sosyo-ekonomik ihtiyaçları ve koşullarına göre
geliştirmelidir. Bununla birlikte, Avrupa deneyimine dayanarak
gelişmekte olan ülkeler için mesaj açıktır: etkili ve verimli sosyal
güvenlik sistemleri uzun vadeli sosyal ve ekonomik kalkınmanın
anahtarıdır.
Dünya nüfusun yarısının sosyal korumadan yoksun kalması,
gelecekti riskleri ve sosyal güvenliğe erişiminin zorluğunu
göstermektedir. Çalışanların haklarının korunmadığı dönemlerde,
sosyal güvenlik sisteminin yürütümünde ve kapsamında sorunlar
yaşanıyor. Uluslararası toplantılarda, ekonomi ile birlikte çalışanların
ve emeklilerin yarınlarının da önem taşıdığına dikkat çekiliyor.
Günümüz dünyasında küresel ekonomi, sosyal hakları sınırlandırıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 108. Konferansı'nda, oluşturulan
komisyonlarda üye ülkelerin sendikal hakları ve toplu sözleşme
sistemleri ve sosyal koruma araçları ve emeklilik hukukları ile ilgili
raporlar değerlendirilmekte ve eksik kalan politikalar ile ilgili uyarılar
yapılmaktadır.
Her yıl yapılan ILO Konferanslarında, ülkemizdeki sendika
özgürlüğü ve sosyal haklar gündeme getirilmekte ve evrensel bir hak
olan sendikalaşma ve toplu sözleşme sistemlerinin çalışanları sınırlı
kapsayan yönlerinin değerlendirilmesi ve demokrasinin bir unsuru olan
sendikal haklar önündeki engellerin kaldırılması istenmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 108. Konferansı Yapıldı
İsviçre'nin Başkenti Cenevre'de yapılan Uluslararası Çalışma
Örgütü'nün 108. Konferansı'nda; küresel iş standartları, saygın iş ve
sosyal gelişmelere ilişkin kilit meseleler tartışıldı. Hükümetlerin,
işverenlerin, çalışanların ve sivil toplumun temsil edildiği konferansta,
ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları da gündeme getirilmektedir.
Bu yıl, Uluslararası Hukuk Komisyonu (ILC) ve ILO “Küresel
Gelecekteki İş Komisyonu'nun yayınlayacağı rapor, daha parlak bir
gelecek için çalışanları yakından ilgilendirdiğinden dört gözle bekliyor.
ILO Konferansına katılan liderler, Uluslararası Hukuk
Komisyon'unda yaptıkları değerlendirmede, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne paralel olarak 2030 yılına kadar
evrensel sosyal korumanın kapsamının genişletilmesi ve küresel
sistemde çalışanların ve emeklilerin haklarının geliştirilmesi üzerinde
duruldu.
2019 yılında, dünya nüfusunun yalnızca yarısı bir tür sosyal
korunma kapsanmında olduğuna dikkat çeken Uluslararası Sosyal
Güvenlik Teşkilatı (ISSA) Genel Sekreteri Marcelo Caetano, ILC'ye
yönelik adresindeki bu önemli zorluğun altını çizerek, “Birlikte,
yalnızca ihtiyaç zamanlarında kapsama alanı sağlamakla kalmayıp,
aynı zamanda insanların yeteneklerine, yaşam boyu öğrenmeye ve
sosyal içermeye yatırım yapmaya odaklanan herkes için sosyal koruma
sistemleri kurabiliriz” dedi.
2019 yılının başlarında ISSA, Evrensel Sosyal Koruma Küresel
Ortaklığına katıldı. Yeni ve standart dışı çalışma biçimlerinin hızla
gelişmesiyle birlikte, bu tür çalışanların kapsamını sağlamak için
yenilikçi çözümler aramak büyük önem taşımaktadır. ISSA'nın 10
Küresel sosyal güvenlik mücadelesi bölgesel raporunda, sosyal güvenlik
kurumlarının kapsamını iyileştirmek ve diğer zorluklarla başa çıkmak
için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi gerektiğine yer verildi.
ILC, dünyanın dört bir yanından üye kurumlar ve onurlarla
yakın bir zamanda çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapacak. ISSAILO'nun BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney
Afrika) için sosyal güvenlik konusunda yeni bir işbirliği çerçevesi ve

platformunun başlatılması hedefleniyor. ISSA'nın ILC'deki varlığı da
kalıcı bir duruşla ve ILO'nun 2030'a yönelik sosyal güvenlik
konusundaki dijital sergisine yapılan bir katkıyla sağlanıyor.
Ticaret Koruma Bölümü'nün İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA); ticaret, mal
lojistiği ve liman taşıma konularında uluslararası bir bölüm oluşturarak
ticaret sektöründe iş güvenliği ve sağlığı konusundaki çalışmalarını
artırıyor.
Uluslararası Ticaret, Mal Lojistiği ve Liman Taşımacılığını
Koruma bölümünün oluşturulması, küresel ekonomi sektörlerinden
birinde ileriye atılmış önemli bir adımdır. Dünya Ticaret Örgütü'ne
göre, küresel mal ticareti, dünya GSYİH büyümesinden %50 civarında
daha hızlı bir şekilde büyüdü. Bu sektörde iş güvenliği ve sağlığına
yönelik yoğunlaştırılmış odaklanma bu nedenle sadece işçiler ve
işverenler için değil aynı zamanda küresel ekonomi için de büyük önem
taşımaktadır.
Ticaret, Mal Lojistiği ve Liman taşıma konulu yeni Bölüm Genel
Sekreteri olarak görev yapacak olan Sigrid Roth “Ticaret, sınırların
ötesinde çok karmaşık tedarik zincirleriyle işaretlenmiş olan küresel
ekonominin itici gücüdür. Bu nedenle, uluslararası düzeyde işçilerin
güvenliğini ve sağlığını ele almak çok önemlidir” dedi.
Korumaya Üç Boyutlu Yaklaşım
ISSA, koruma ve iş güvenliği ve sağlığını, sosyal güvenlik için
bütünsel ve proaktif bir stratejinin önemli bir bileşeni olarak görüyor.
Risk yönetimi, sağlığın teşviki ve işe alınma önlemlerine ilişkin koruma
için üç boyutlu bir yaklaşım kullanılmaktadır. ISSA ayrıca iş güvenliği,
sağlığı ve refahı konusunda ilk küresel kampanya olan Vision Zero'yu
da geliştirdi. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yakın tarihli bir
raporda, her yıl işle ilgili 2,8 milyon ölüm ve 374 milyon ölümcül
olmayan kaza olduğu görülmektedir.
ISSA'nın iş güvenliği ve sağlığı konusundaki şemsiye organı olan
ISSA Önleme Özel Komisyonu Başkanı Martina Hesse-Spötter,
“Uluslararası araştırmalar, güvenliğe ve sağlığa yatırım yapılan her
doların, pozitif ekonomik etkilerde iki dolardan fazla potansiyel fayda
sağladığını gösterdiğini belirterek, “Koruma doğru stratejidir. Koruma
her zaman tedaviden daha iyidir ve hedefimiz hayat kurtarmak ve
kazalardan ve hastalıklardan kaçınmaktır” dedi.
ISSA Ve ILO, BRICS Sosyal Güvenlik İş Birliğini Destekliyor…
BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika)
ülkelerinin sosyal güvenlik konusundaki işbirliğini güçlendirme
çabalarını desteklemek için, Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği
(ISSA), Uluslararası Çalışma Ofisi (ILO) ile işbirliği içinde Sanal İrtibat
Bürosu başlattı. 11 Haziran 2019'da, Cenevre'deki ISSA Genel
Sekreterliği'nde BRICS İrtibat Görevlilerinin Sosyal Güvenlikle ilgili
ilk toplantısı düzenlendi.
“BRICS ülkeleri, ISSA'nın kilit ortaklarıdır ve güçlü ve dinamik
sosyal güvenlik sistemleri ve kurumları sağlama konusunda küresel
çabalarda merkezi bir rol oynamaktadır. Birlikte çalışarak, sosyal
güvenlik kapsamını sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda
genişletme çabalarımızı da güçlendirebiliriz ” görüşünü belirten ISSA
Genel Sekreteri Marcelo Abi-Ramia Caetano, “Sanal İrtibat Bürosu,
2018'de Güney Afrika'nın Durban kentindeki Dördüncü BRICS
Çalışma ve İstihdam Bakanlar Toplantısı'nda imzalanan bir anlaşmaya
dayanıyor. Bakanlar, sosyal güvenlik sistemlerini ve yönetimini
iyileştirmek, sosyal güvenlik anlaşmalarını değiştirmek ve uluslararası
standart ve yönergeleri teşvik etmek amacıyla daha güçlü bir işbirliğine
karar verdiler” dedi.

TÜED -14-

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

Namık TAN
TÜED
Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU
BEDELLERİ ÖDENMEYEN İLAÇ LİSTESİ
VE İLAÇ FİYAT FARKI SORUNU
ÇÖZÜMLENMELİ

Anayasanın 56'ncı maddesinde, herkesin, sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu
belirtildikten sonra; “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden
planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini
kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” hükmüne
yer verilmiştir.
İlaç uygulamasında önemli kısıtlamalar
bulunmaktadır. Fiyatları yüksek olan tedavi edici ilaçların
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listelerinde yer almaması,
reçetede yazılı olan ilaçların temininde ilaç fiyat farkının
istenmesi, sağlık hakkını riske etmektedir. Türkiye Emekliler
Derneğine çok sayıda başvuru yapılmış ve insanların ödeme
gücünün çok üzerinde olan ilaçların bedellerinin
ödenmemesi, önemli bir sorun olmuştur. Bu konuda, tedavi
edici önemli ilaç bedelleri ve faturalar ödenmediğinden,

davalar açılarak ödemeler yaptırılmaktadır. Diğer taraftan,
ilaç fiyat farkı da büyük rakamlara ulaştığından, ayrı bir
mağduriyet yaşanmaktadır. SGK, sağlık hakkını riske eden
uygulamalara son vermeli ve ilaç listelerini yeniden
değerlendirmelidir.
Genel sağlık sigortasıyla, toplumun tamamının
kapsama alınması ve sosyal güvencesi olmayanların gelir
testine gitmemesi durumunda, asgari ücretin yüzde 3 karşılığı
76 lira prim ödendiğinde, sağlık hizmeti alınmaktadır. Bu
karar, önemli bir değişiklik olmakla birlikte, devletin
güvencesinde ve yükümlüğünde olan sağlık hizmetinin
yürütümünde, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, norm ve
standartlara uygun hizmet vermesi önemlidir. Özel sağlık
kuruluşlarından alınan sağlık hizmetlerinde cepten
ödemelerin öngörülmesi ve özellikle de yüzde 200'e kadar
ilave ücretin alınması, devlet hastanelerinin yoğunlaşmasına
ve uzun süreli randevuların verilmesine neden olmuştur. Bu
çarpık durum düzeltilmeli ve emeklilerden hiç bir ad altında
katkı payları alınmamalıdır.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: Eşim ve ben emekliyiz. Eşim astım, epilepsi ve tansiyon
hastasıdır ve günde sağlıklı olan bir insana göre oldukça fazla ilaç içmek
zorundadır. Eczaneye ilaç almaya gittiğimde astım ilacı olan Simbicort 160.4
120 doz için üç ilaçtan 93.12 TL fark istediler. Daha önce böyle uçuk bir fark
ödemiyorduk. Daha epilepsi ve tansiyon ilaçları hakkındaki gelişmeleri
bilmiyorum. Yazdırınca karşımıza çıkacak! Konuyu Sağlık Bakanlığı ile
basına aktardım. Biliyorum sizin de bu konuda girişimleriniz bulunmakta.
Konuyu basın yolu ile bir kez daha dile getirirseniz sevinirim.
CEVAP: Sağlık hizmeti, devletin temel görevleri arasında olduğu,
Anayasamızın 56. maddesinde düzenlenmiştir. İlaç, tedavi bakımından
ücretsiz karşılanması gereken bir haktır. Sağlık hizmetinin paralı bir
sisteme dönüştürülmesi, hasta haklarına da aykırı bir uygulamadır. Sağlık
Uygulama Tebliği (SUT), ilaç listelerini oluştururken, önemli ilaçların
fiyatlarının bir kısmının fark adı altında sigortalılardan ve emeklilerden
istenmesi, sağlık hakkını engelleyen bir tasarruf olarak
değerlendirilmelidir. Emekliler, aldıkları aylıklarla ay sonunu zor
getirmektedir. Hayat pahalılığının arttığı bir süreçte, reçete yazılan
ilaçlardan fark adı altında bir ödemenin yapılması, yeni bir mağduriyet
yaratmıştır. SUT, ilaç listelerini oluştururken, insan sağlığını esas almalıdır.
SORU: Kadın sigortalı olarak 24 Temmuz 2002 tarihinde işe girişim
var. Prim ödeme gün sayım, 4095. 1965 doğumluyum. Bu durumda, ne
zaman emekli olabilirim?
CEVAP: İşe giriş tarihinize göre, 4447 sayılı Kanun hükümlerine
tabisiniz. 1 Ocak 2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun, aylığa
hak kazanma koşullarında esaslı değişiklikleri getirdi. 8.9.1999 öncesi
sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalı olma, 3600 gün koşulu yanında erkekler 60,
kadınlar 58 yaşında emekli olma hakkına sahip iken, 4447 sayılı Kanunla
8.9.1999 sonrasında ilk defa sigortalı olanlar, 25 yıl sigortalı olma ve 4500
gün prim ödenmesi veya sadece 7200 gün prim koşulu ile birlikte
kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekliğe hak kazanmaktadır. Bu
durumda, Birinci seçeneğe göre; prim ödeme gün sayısını en az 4500 gün
üzerinden 25 yıl sigortalığınız 2027 yılında oluştuğundan, bu tarihten önce
emekli olamazsınız. İkinci seçenek ise; 7200 gün priminiz yerine geldiğinde,
sigortalılık süresi aranmadan 58 yaşında emekliğe hak kazanıyorsunuz.
Çalışma imkanınız varsa, 7200 gün üzerinden emekli olmanız, daha
avantajlıdır.
SORU: Babamdan almakta olduğum yetim aylığım 1000 TL.
Ramazan bayramında, tarafıma 250 TL ikramiye ödendi. Burada bir
yanlışlık var mı?
CEVAP: Emeklilere ödenmek olan ikramiyeler, yetim aylıklarında

bağlama oranına bakılmaktadır. Dosyanızdan yapılan incelemede, yüzde 25
oranı üzerinden yetim aylığı aldığınız tespit edildi. İkramiye ödenmesinde her
hangi bir yanlışlık yoktur.
SORU: 2018 yılında 825 lira aylık bağlandı. Bunun nedenini
araştırdığımda, 2008 sonrası çalışmamamın fazla olması ve primlerimin asgari
ücretten ödendiği tarafıma söylendi. Ek ödeme dahil 1000 lira ödeme yapılırken,
düşük olan esas aylığıma artış yapılıyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu
konuda, bilgilenmek istiyorum?
CEVAP: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
emekli aylıklarında önemli kayıplara yol açtığından, 2019 Ocak ayında
yürürlüğe giren 7161 sayılı Kanunla, Şubat 2019 itibariyle ek ödeme dahil en az
malullük ve yaşlılık aylıklarının 1000 olarak ödenmesi öngörülmüştür. Bu
düzenleme, palyatif bir düzenleme olduğundan, taban aylıklara esaslı bir çözüm
getirilmemiştir. Bunun yerine, emekli aylıklarında kayıpları önleyecek
değişikliklere gidilmesine yönelik taleplerimiz dikkate alınmamıştır. Maddenin
yürürlük tarihinin 31/12/2018 olarak değiştirilmesi gerektiği, böylece aylığı
düşük kalanların 2019 yılı Ocak ayında yapılacak zamlardan da yararlanması
açısından daha hakkaniyet teşkil edeceğine yönelik girişimlerimiz
değerlendirilmemiştir. En az olarak belirlenen 1.000 TL'lik ödeme, asgari
ücretin netinin yarını karşılamaktadır. Türkiye Emekliler Derneği, brüt asgari
ücretin yüzde 70'nin taban aylık olarak belirlenmesini savunmaktadır. Bu
yapıldığında, 2000 öncesi ve sonrasında taban aylıklarda eşitlik sağlanmış
olacaktır.
SORU: Almanya'dan ve Türkiye'den emekli aylığı almaktayım.
İkametgaha bağlı olarak da sosyal yardım almaktayım. Sosyal yardım
aldığımdan dolayı, en fazla üç haftadan fazla Türkiye'de kalamıyorum. Bu
sürenin artırılmasını istiyoruz. Sosyal yardım almayan emekliler ise, Türkiye'de
en fazla 183 gün kalma süre sınırı vardır. Sürenin başlangıcında da sıkıntılar
yaşanıyor? İki ülke arasındaki sözleşmeler ile ilgili bilgi almak istiyorum?
CEVAP: Yurt dışından emekli olanların Türkiye'ye geldiklerinde sağlık
yardımı almaları konusunda önemli kurallar, iki ülke arasında yapılan
sözleşmeler ile belirlenmiştir. Örneğin, Almanya'da ikametgahı olan bir
vatandaşımız, Türkiye'den emekli olsa dahi, TA 11 formunu onaylatması ve çıkış
tarihinin formdaki süreye uygun yurda giriş yapması kural olarak
benimsenmiştir. Sosyal yardım alan emeklilere ise, üç hafta izin verileceği Alman
Ssoyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bir koşul olduğundan, bu
süreye uymayanların sosyal yardımları kesilmektedir. Yılda 183 günden fazla
Türkiye'de kalanların ise, sağlık hakları sona ermektedir. Herkesin ikili sosyal
güvenlik sözleşmesinde yer alan kurallara göre izinlerini uyarlaması, hakların
korunması bakımından önemlidir.
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2019 DÜNYA MUTLULUK RAPORU
İlki 2012 yılında yayınlanan Dünya Mutluluk
Raporu'nun 7. si yayınlandı. Rapor insanların yaşam kalitesini
ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletlerin yayınladığı rapora göre,
Finlandiya birinci gelirken, ilk 10 arasında 5 İskandinav ülkesi
yer almaya devam ediyor. Dünyadaki en mutlu ülkelerin, en
zengin ekonomiler değil, güçlü sosyal devlet ve kurumsal desteği
bulunan ülkeler olduğu ortaya çıktı. Mutluluk Raporu, ülkelerin
gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük,
yolsuzluk, güven ve cömertlik değişkenlerine göre hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD listede ancak 19.sırada yer
bulabildi.
BM'nin her yıl farklı bir ana temayla yayımladığı
raporda, bu yıl “Mutluluk ve Toplum” konusu işlendi. Raporda,
son 10 yılda mutluluğun nasıl değiştiğine, bu değişimlere neden
olan teknoloji, sosyal norm çatışma ve hükümet politikalarına
yer verildiği raporun, özel bölümlerinde cömertlik ve toplum
yanlısı davranışlar, mutluluğun oy verme davranışına etkisi,
internet kullanımının ve bağımlılığının mutluluğa etkisi ayrıca
incelendi. Zamanın çoğunu dijital medyaya harcayan bireylerin,
bu ortamlarda daha az vakit geçirenlere oranla daha mutsuz
olduğu ifade edildi.
Türkiye raporda 156 ülke arasında 79. sırada yer aldı.
Sonuncu Güney Sudan. Türkiye geçtiğimiz yıl 74.sıradaydı. Bu
yıl 5 basamak geriledi. Rapor 20 Mart Uluslar arası Mutluluk
Gününde kamuoyu ile paylaşılıyor. Birinci Finlandiya'nın puanı
7,769. Sonuncu Güney Sudan'ın puanı 2.853. Türkiye'nin puanı
5.373. BM Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hedeflerini,
insanların mutluluğunu geliştirecek hedefler olarak belirlerken,
hükümetlerden vatandaşlarını mutlu etmeleri için kamu
politikaları geliştirmeleri istendi. BM, insanların mutlu olması
için yoksulluğu ortadan kaldırılmasının gerektiğini, insanların
refahını teşvik eden ekonomik büyümenin daha kapsayıcı, eşit ve
dengeli bir yaklaşımın gereğini kabul etti. Obezite ve depresyon,
mutluluğu tehdit eden sağlık sorunlarının başında tespit edildi.
Mutluluk Endeksini oluşturan 8 faktöre yakından
baktığımızda kişi başı milli gelirde ülkemiz 44.sırada. Bu
faktörde Katar, 119,749 puana sahipken, bizim puanımız 24,805.
Sosyal devlet faktöründe birinci İzlanda, puanı 0,976. Türkiye
61. sırada puanı 0,867. Sağlıklı yaşam beklentisinde birinci
Singapur, puanı 76.500, Türkiye 69. sırada puanı 66.401. Yaşam
seçimi yapma özgürlüğünde birinci Özbekistan, puanı 0,980,
Türkiye 140. sırada puanı 0,605. Cömertlikte birinci Myanmar,
puanı 0,840. Türkiye 98. sırada puanı 0,200. Yolsuzlukta birinci
0,941 puanla Moldava, biz 0,743 puanla sıramız 50. Bu faktörler
dışında; pozitif olumlu etkilenme güven faktöründe birinci
Paraguay, puan 0,911, biz 154. sıradayız. Puanımız 0,450.
Olumsuz etkilenen güvensizlikte birinci Suriye 0,543 puan,
Türkiye 121. sırada puanı 0,353.
Kriterleri oluşturan faktörlerin tespit şekline gelince;
1Kişi başı GSYH'de 14 Kasım 2018'de Dünya
Bankası tarafından yayımlanan Dünya Kalkınma
Göstergelerinden alınan ve 2011 yılı uluslar arası dolara sabit
olarak ayarlanan satın alma gücü paritesi kullanılmıştır.
2Doğumdaki sağlıklı yaşam beklentisinde Dünya
Sağlık Örgütü Küresel Sağlık Gözlemevi verileri esas alınmıştır.
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3Sosyal destekte;
başının dertte olduğunda, ihtiyaç
duyduğunuzda size yardımcı olmak
için güvenebileceğiniz
akrabalarınız veya arkadaşlarınız
var mı? sorusu cevapları
değerlendirilmiştir.
4Ya ş a m s e ç i m i n i y a p m a ö z g ü r l ü ğ ü n d e
“Yaşamınızda yaptığınız şeyi seçme özgürlüğünüzden memnun
musunuz? sorusu cevapları esas alınmıştır.
5Cömertlik kişi başına düşen GSYH ile ilgili
olarak “Geçen ay bir hayır kurumuna bağışta bulundunuz mu?
Sorusuna verilen cevaplar değerlendirilmiştir.
6Yolsuzluk algıları “Yolsuzluk hükümetin her
tarafında yaygın mı, değil mi ?” ve “Yolsuzluk işletmeler
arasında yaygın mı, yoksa yaygın değil mi? sorularının cevapları
esas alınarak ortaya konmuştur.
7Olumlu etki, kahkaha ve eğlencenin artırılması
olarak tanımlanmaktadır.
8Olumsuz etkilenme; endişe, üzüntü ve öfke
ortalamasıdır.
2012-2015 ile 2016-2018 yılları arasındaki mutluluk
değişikliklerine baktığımızda ülkemiz 61.sırada ve olumlu
değişim yaşayan ülkeler arasında. Kamuoyu ve politikanın
dikkati, insan yaşamına verilen değere kayıyor, sadece GSYH'ye
bakılmıyor. İyi yönetim, insanların dahi iyi yaşamalarını
sağlayacak kurumsal bir çerçeve kurmak ve sürdürmektir. İyi
kamu hizmetleri, daha az kıt kaynak kullanırken yaşamı
iyileştirendir.
Mutluluk, oy verme davranışını da
etkilemektedir. Bu rapor yanında eğitim, sağlık gibi belirli
alanlarda mutluluk odaklı politika müdahaleleri anketlerinden
yola çıkan “Küresel Mutluluk ve Refah Politikası 2019 Raporu”
da değerlendirilmelidir. Artık herkesin dikkati, vatandaşın
refah ve mutluluğuna odaklanmalıdır. Politikalar, bu raporlar
değerlendirilerek belirlenmeli, mutsuz insanların populist
politikalar için oy verme olasılığının yüksek olduğu
unutulmamalıdır.
Araştırma, gönüllüğünün daha fazla yaşam doyumu,
daha yüksek yaşam kalitesi ve daha düşük depresyon oranları ile
bağlantılı olduğuna dikkat çekmektedir.
Gönüllülüğün sağlığa yararları, 40 yaş ve üstü bireyler
için güçlü şekilde ortaya konmuştur. Veriler gönüllülük ve çeşitli
öznel iyi oluş ölçütlerinin arasında güvenilir bir bağlantı
olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Gönüllü katılımı ve toplum
refahı arasında pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Yaşlı bireyler,
gönüllülükten daha fazla yararlanmaktadırlar. Gönüllülük,
sosyalleşmeyi, toplumsallaşmayı teşvik eder.
Diğer taraftan açıklanan 2019 Sürdürülebilir Kalkınma
Raporu'na baktığımızda 85,2 endeks puanı ile birinci gözüken
Danimarka'nın yanında, ülkemiz 68,5 puanla 79. sıradadır. Son
sıra olan 162. Sırada 39,1 puanla Orta Afrika Cumhuriyeti yer
alıyor. Bu rapor, istihdam, sağlık, temiz enerji, şehirleşme,
digital teknoloji ve çevreye duyarlılık konularını ölçüyor. Bu
araştırmalara bakarak ülkemiz eksikliklerini tamamlamalı, bu
ülkenin güzel insanları mutlu yaşamalı.
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