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TÜED BAŞKANLAR KURULUMUZ
ANKARA'DAN SESLENDİ:

"EMEKLİ ARTIK
VAAT DEĞİL,
SORUNLARINA
ÇÖZÜM BEKLİYOR..."
Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar
Kurulumuz, Ankara’da Genel Merkez Toplantı
Salonu'nda bir araya gelerek, Türkiye'nin ve
emeklilerimizin gündemini değerlendirdi. Pandemi
nedeniyle uzunca bir süredir toplanamayan Başkanlar
Kurulumuz; acilen istihdam artırıcı üretim
modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat
çekerek, başta emekliler olmak üzere; alım gücü
giderek düşen dar gelirli kesimlerin desteklenmesi ve en
düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilerek
ödenmesini talep etti; anayasamızda, milli birliğimizi
sağlayan ve değiştirilemeyecek olan temel ilkelerin,
ilelebet korunması gerektiğinin altını çizdi.
Devamı 8. sayfada

GENEL KURULA GİDERKEN

ACI KAYBIMIZ
Bandırma Şube Başkanımız
sayın Mitat GÜNÜÇ’ün
vefatı camiamızda derin bir
üzüntüye sebep olmuştur.
Merhum Başkanımıza
Allah’tan rahmet, kederli ailesine,
teşkilatımıza ve sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dileriz...

51. yılını kutlayan Türkiye Emekliler
Derneği'nin 23. Olağan Genel Kurulu, 15 Ekim
2021 tarihinde yapılacak. Her bir genel
kurulumuz coşku ve dayanışma içinde geçmiştir.
23. Genel Kurulumuzda aynı heyecanla
geçeceğine inanıyorum. Emeklilerimizin üst
kuruluşu olan Türkiye Emekliler Derneği, hak
arama yolunda kararlı bir politika izlemiş, sosyal
güvenlik sistemimiz kapsamında gelir ve aylık
alanların haklarının korunması ve iyileştirilmesi
için üzerimize düşen görevi yapmanın çabası
içinde olmuştur.

Mitat
GÜNÜÇ

TÜED GENEL YÖNETİM KURULU
Devamı 2. sayfada

400 delegenin katılacağı Genel
Kurulumuzda her konu kapsamlı olarak
değerlendirilecek ve sorunların çözümü için her
bir delegemizin görüş ve önerilerinden
faydalanacağız. Tabanın sesi, yeni dönem için yol
haritamız olacaktır.

BAŞYAZI

Devamı 2. sayfada

GENEL KURULA GİDERKEN
Türkiye nüfusu, 2020 sonu itibariyle 83
milyon 614 bin 362 kişidir. Gelir ve aylık
alanların sayısı ise, Haziran 2021 itibariyle 13
milyon 484 bin 082'dir. Nüfusumuzun yüzde 16'sı
Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık
almaktadır. Bu yönüyle, Derneğimizin
sorumluluğu ve üzerindeki yük çok fazladır.
Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan her
bir değişiklik, eşitsizliği getirmiş ve emekli
aylıkları arasında farklılıklar giderek artmıştır.
Üç ayrı temel kanun (506,4447,5510)
olduğundan, karma sisteme göre emekli aylıkları
hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sistemi doğru
olmadığı gibi, Ekim 2008 sonrasında fazla kazanç
ve prim gün sayısına rağmen, aylıklarda
düşmelerin yaşanması, bu kapsamda olan
emeklilerimiz mağdur edilmiştir.
Türkiye Emekliler Derneği, her bir kanun
değişikliğinde yapılan yanlışlara dikkat çekmiş,
sosyal güvenlik sistemimizin eşitlik ilkelerine
göre yürütülmesini savunmuştur. Gelecek
güvencesi olan emeklilik gibi kutsal bir hakkın
korunması ve geliştirilmesi için sorumluluk
taşıyan her kurum ve yetkililerin bu gerçeğe göre
politika izlemesi gerekir. Sosyal politikanın ve
sosyal diyalogun iyi yönetilmediği dönemlerde,
sorunlar büyümektedir. Bu nedenle, 1 Ocak 2000
itibarîyle yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun, 1
Ekim 2008 itibarîyle yürürlüğe giren 5510 sayılı
Kanun yeniden değerlendirilmelidir.

Karma sisteme göre emekli aylıklarının
hesaplanmasının doğru bir kurgu olmadığı
uygulamada görülmüştür. Bu nedenle, emekli
aylıkların hesaplanmasında dönem farkına son
verilmeli, bütün dönemler için tek bir
güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranı
belirlenerek emekli aylıkları hesaplanmalıdır.
Bu önerimiz yerine getirildiğinde, prim
kazançları ve gün sayıları aynı olan
emeklilerimizin aylıklarında eşitlik
sağlanacaktır. Bir diğer ifadeyle, Derneğimizin
bu önerisi, aynı zamanda intibak demektir.
İntibak bir zam değil, prim kazançları ve gün
sayıları eşit olan emeklilerimizin aylıklarının
eşitlenmesi demektir.
Genel Kurulumuzun da birinci gündem
maddesi olan İNTİBAK kanunu çıkarılmalı ve
emeklilerimizin hakları teslim edilmelidir. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın
Prof. Dr. Vedat Bilgin hocamızın bu talebimize
destek olacaklarına inanıyorum. Emekli,
devletin aynadaki yüzüdür. Alın teri dökmüş, her
eserde emeği olan, devletine prim ve vergileriyle
destek olmuş emeklilerimize insanca yaşamaya
yetecek aylığın ödenmesi, sosyal devlet
olmamızın bir uygulaması olarak bakılmalıdır.
23. Olağan Genel Kurulumuzun
emeklilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlar
getirmesini dilerim.

Bandırma Şube Başkanımız
Mitat GÜNÜÇ'ü ebediyete uğurladık...

NUR İÇİNDE YAT, MİTAT BAŞKAN!

Emeklinin hak arama mücadelesinde sayısız hizmete imza atan
Bandırma Şube Başkanımız Mitat GÜNÜÇ'ü ebediyete uğurladık...
GÜNÜÇ son yolculuğuna; Genel Mali Sekreterimiz Ömer KURNAZ
ve Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Abdülkadir ERSAL'ın da
katıldığı cenaze merasimiyle ve dualarla uğurlandı...
Cenaze merasiminde konuşan Genel Mali Sekreterimiz Ömer
KURNAZ, "Mitat başkan, örnek kişiliğiyle ve emeklilerimizin hak
mücadelesindeki örnek hizmetleriyle kalplerimizde yaşamaya devam
edecek" dedi.
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KARTAL ŞUBEMİZDEN
İNDİRİM ANLAŞMALARI

Kartal Şube Başkanlığımız ilçelerinde hizmet sunan
sağlık kuruluşlarıyla anlaşmalarını yeniledi. Kartal Kızılay
Hastanesi ve Kartal Medihost Hastanesi ile yapılan indirim
anlaşmalarıyla üyelerimizin % 20-25 oranlarında indirimli
muayene ve tedavi olabilmeleri sağlandı. İndirim
anlaşmalarının üyelerimiz tarafından son derece olumlu
karşılandığını ifade eden, TÜED Genel Eğitim Sekreterimiz
ve Kartal Şube Başkanımız Arif Yıldız, “Başta sağlık
kuruluşları olmak üzere bir çok sektörde hizmet sunan
firmalarla anlaşmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

SAĞLIKTA TASARRUF YAPILMAMALI

Gazi
AYKIRI
Genel
Sekreter
Kayseri
Şube
Başkanı

www.tuedkayseri.org.tr

Türkiye, genel sağlık sigortası uygulamasıyla örnek
gösterilen bir ülke olmasından büyük bir memnuniyet
duymaktayız. Sigortalı olsun veya olmasın Türkiye'de ikamet
eden her bir insanımıza sağlık güvencesinin verilmesi, ödeme
gücü olmayanların gelir testine gitmesi ve ailede kişi başına
düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması tespit
edildiğinde, genel sağlık sigortası primi devlet tarafından
ödenmektedir.
Sağlık kuruluşlarına gitmede getirilen kolaylık, genel
sağlık uygulamasının önemli bir ayağı olan ilaç konusunda
yapılmamaktadır. İlaçta alınan tasarruf tedbirleri, başta
emeklilerimiz olmak üzere geniş kesimlerin ödeme gücünü
aşmaktadır. Emekli aylıklarının seviyesine bakıldığında, kişi
başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olan çok
sayıda emekli ailesi bulunmaktadır. Bu kapsamda olan
emekliler yoksul sayılmamakta ve katkı paylarını ödeyerek
emekli aylıklarından kesintiler yapılmaktadır. Bu doğru bir
yaklaşım olamaz. Emeklilerimizden hiçbir ad altında katkı
payı alınmamalıdır.
08 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık
Uygulama Tebliği'nde, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
Komisyonu Kararı ile değişiklik yapılmış ve 52 kalem ilaç, geri
ödeme listesinden çıkarılmış, birçok ilacın eşdeğer ödeme
bandı % 10'dan %5'e çekilmiş ve bazı ilaçlar için kutu adedi
kısıtlamasına gidilmiştir. Alınan karar gereğince, eşdeğer ilaç
taban fiyat uygulamasının % 10'dan % 5'e düşürülmesi ile
eşdeğer ilaçlara ödenecek fiyat farkı, % 5 daha fazla
ödenecektir. Görüldüğü gibi, ilaç konusunda kapsamlı bir
değişiklik yapılmış ve dar gelirlilerin ödeme gücünü aşan bu
karar geri çekilmelidir.
SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nda,
sivil toplum temsilcileri yer almadığından, kamu adına verilen
kararlar tek taraflı alınmaktadır. Sağlık gibi temel bir konuda
ortaklaşa karar alınmadığı sürece, her alınan kararın bedelini,
başta emeklilerimiz olmak üzere dar gelirli kesimler
ödemektedir.
Çalışılan yıllarda % 12 gibi yüksek oranda sağlık primi

ödemiş olan emeklilerimize yeni yükler öngören bu tür
kararların alınması, kendi içinde de çelişkilidir.
Emeklilerimizden alınan katkı paylarının kaldırılmasını talep
ettiğimiz bir süreçte, yeni yükler getiren önemli ilaçların cepten
ödenecek olması, emekli aylıklarından kesintileri artıracaktır.
Sosyal güvenlik, gelecek güvencesi olduğundan sağlık ve
emeklilik gibi temel insan haklarının kamu eliyle de korunması
gerekir. Sağlıktan yapılacak her bir tasarrufun insan sağlığına
vereceği zararın iyi hesaplanması gerekir. Sağlık hizmetlerine
ticari bir yaklaşımla bakılmamalıdır.
Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan her değişiklik,
yeni yükleri öngörmektedir. Toplum sağlığını riske edecek her
kararın gözden geçirilmesi gerekir.
Halkımızın sıklıkla kullandığı ve insan sağlığı için
vazgeçilemez olan önemli ilaçların bedelleri SGK tarafından
ödenmeyecek olması, emeklilerimizi zor durumda bırakacak
bir karardır.
Temmuz ayında emekli aylıklarına % 8,45 zam
yapılmıştır. Emeklilerimiz, yaşları gereği sağlık kuruluşlarına
sıklıkla giden bir kesimdir. Emeklimize yapılan zamların bir
kısmının geri alınmasını öngören ilaçların geri ödeme
listesinden çıkarılması, yüksek enflasyonun yaşandığı bir
dönemde aile bütçelerine yeni yükler getirmektedir.
Kaldı ki, geri ödemeden çıkarılan ilaçların bazıları Covid19 tedavisinde semptomların giderilmesinde reçetelere sıklıkla
yazılmaktadır. Kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap
giderici spreyler, ağız ve boğaz spreyleri, diş jelleri geniş bir
şekilde kullanılan ilaçların ödeme listesinden çıkarılması,
eşdeğer ilaç farkının alınmasındaki oranın yüzde 10'dan yüzde
5'e düşürülmesi, bazı ilaçların tek kutu ile sınırlandırılmasından tasarruf yapılması, sosyal devlet yaklaşımıyla da
bağdaşmamaktadır.
SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nda
sosyal kesimlerin temsil edilmemesi, önemli bir eksiklik olarak
görülmeli ve tek taraflı karar ile halkın sağlığı üzerinden
tasarruf yapılmamalıdır.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

FİYAT ARTIŞLARI VE EMEKLİLERE YANSIMASI
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 Eylül ayı
TÜFE artışı, %1,25 olarak açıklanmıştır. Eylül ayında
kömür ve odun fiyatları, konut ve ev eşyaları ile birlikte
sebze fiyatlarında yüksek artışlar yapılmıştır. Toplumun
ödeme gücünü aşan bu tür zorunlu giderlerin fiyatları, 415
madde grubunun genel ortalamasıyla aşağı çekilmiştir.
Eylül ayında, enflasyon sepetinde yer alan 415 maddeden,
51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46
maddenin ortalama fiyatında değişim olmamış, 318
maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşmiştir.
Madde grupları ve ağırlıkları bilimsel kriterlerle
uyumlu olmadığından, enflasyon hesaplaması güven
vermemektedir. Emeklilerimizin giderlerini ağırlıklı olarak
gıda ve konut harcamaları oluşturmaktadır. TÜİK,
harcama gruplarının paylarını tespit etmede bilimsellikten
uzak kalan bir hesaplama yöntemiyle, emeklilerimizin
harcamalarındaki payları gerçekçi belirlemediğinden,
TÜFE artışlarına göre emekli aylıklarına yapılan zamlar ile
satın alma gücü korunamamaktadır. Temmuz ayında
emekli aylıklarına yapılan yüzde 8,45 zam kısa sürede
değerini kaybetmiştir. Çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu
olmayan TÜFE artışları, emeklilerimizi koruyan bir sistem
olarak görülmemektedir.
Emeklilerimiz için bu kış zor geçecek. Eylül ayında
kömüre yüzde 33, oduna yüzde 17 zam yapılmıştır. Kiralar,
eğitimin açılmasıyla birlikte yükselişe geçmiştir. Elektrik ve
doğalgaz fiyatları da zirve yapmıştır. Çarşı-pazara gidenler,
bir yıl önce alınan fiyatların yüzde 100 artmasının
şaşkınlığını yaşamaktadır.
Enflasyon, yoksulluk getirdiği gibi, faiz artışlarının da
kaynağı olmaktadır. Faiz ve döviz kurlarındaki
yükselmelere çözüm getirilmediği sürede, enflasyonundaki
artış sürecektir.
Üretici fiyat artışlarının maliyeti sağlıklı tespit
edilmeden, üretici ve tüketici birlikte zarar görmektedir.

Tarım ülkesi olmamıza rağmen, tarıma yeterli destek ve
koordinasyonun yapılmamasının faturasını halkımız
ödemektedir. Her alanda üretimi ve istihdamı artıracak
kararlar alınmalı ve ithalata sınırlamalar getirilmelidir.
Üretim maliyetleri düşürüldüğünde, başta sebze ve
meyvede üretim bolluğu ile üretici ve tüketici birlikte
kazanacak, enflasyonda da hızlı bir düşme yaşanacaktır.
Ekonominin gereklerini tam uyguladığımızda, sebze ve
meyvede üretim kalite ile birlikte ihracat da artacaktır. Bu
şekilde ülkemiz de döviz kazanacaktır.
Yatırım-üretim-istihdam politikaları yeniden
değerlendirilmelidir. Kamu ve özel kesimin borç yükünün
azalması için üretim ve ihracat hedeflerimiz yeniden
belirlenmelidir.
2021 Bütçesinden faiz giderleri için 179 milyar lira
ödenek ayrılması, kaynakların doğru kullanılmasını da
engellemektedir. Tarım Kanununda yapılan değişiklikle, milli
gelirin yüzde birinin tarıma destek verileceğinin
öngörülmesine rağmen, bu destek tam olarak
kullanılmamıştır. Gıda fiyatlarını düşürmek için ithalata
başvurulması, ülke kaynaklarının başka ülkelerin insanlarını
koruduğundan, tarım politikaları değiştirilmelidir. Kendi
insanımızı koruyan, üretimi ve istihdamı artıran yeni hedefler
belirlenmelidir.
Sosyal devlet anlayışıyla sorunlara çözüm getirilmelidir.
Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Ekonomik ve sosyal
politikalar ve kararlar ortak akılla alınmalıdır. Plan ve
programlar sık sık değiştirilmeli ve uyumlu bir stratejiye her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden
geçmekteyiz.
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ŞUBELERİMİZDEN HABERLER
ÖMER KURNAZ'DAN
“TEŞEKKÜR” ZİYARETLERi
TÜED Genel Mali Sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı Ömer Kurnaz, Tarsus
Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş
Aslan, Tarsus Cemevi ve Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Erdal Turgut, Madeni
Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan Kiltaş, Tarsus Maya Göz Hastanesi kurucu ve
doktorlarından Mehmet Yunus Seven, Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Benli
ve Reşadiye Mahallesi Muhtarı Abdullah Can Özçürümezoğlu'nu ziyaret etti.

ADIYAMAN ŞUBEMİZİN KONUKLARI VARDI
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Ak Parti İl
Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa
Alkayış ve yönetim kurulu üyeleri, TÜED Adıyaman Şube
Başkanlığımızı yeni binamızda ziyaret ettiler. Ziyarete ilişkin bir
değerlendirme yapan Şube Başkanımız Bahri Özbey ziyaretten
duyduğu memnuniyeti belirterek; “Sayın vekilimize ve heyetine nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerini yeni hizmet
binamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile sayın
vekilimize emeklilerimizin talep ve beklentilerini de anlatma fırsatımız
oldu” dedi.

ADANA ŞUBEMİZDEN ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NE ZİYARET
Adana Şube Başkanımız Yaşar Tekin ve beraberinde
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyetimiz,
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i makamında
ziyaret etti. Emeklilerimizin sorunları ve şubemizin
faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Çetin'e bilgi veren
Adana Şube Başkanımız Tekin; “Sayın Belediye
Başkanımıza bize göstermiş olduğu ilgiden ve
emeklilerimiz için sergilemiş olduğu çalışmalardan ötürü
teşekkürlerimizi sunduk. Emeklilerimizin kent yaşamında
karşılaştıkları zorlukları ve talepleri de kendisine iletme
fırsatı bulduk” dedi.
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ŞUBELERİMİZE TEBRİK ZİYARETLERİ
Genel Kurullarını Yapan Şubelerimizin Ziyaretleri / Ziyaretçileri

ORDU ŞUBEMİZDEN VALİ SONEL'E ZİYARET
TÜED Ordu Şube Başkanımız Uğur Cörüt ve
beraberindeki heyetimiz Ordu Valisi Tuncay Sonel'i
makamında ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapan Şube
Başkanımız Cörüt; “Sayın valimizden, evi olmayan dar
gelirli emeklilerimiz için TOKİ tarafından yapılması
planlanan konutlara, destek sözü aldık. Ayrıca bu ziyaret
vesilesiyle, emeklilerimizin taleplerini de kendilerine iletme
fırsatımız oldu. Sayın valimize, göstermiş oldukları yakın
ilgiden ötürü teşekkürlerimizi sunarız. Evi olmayan
emeklilerimizin durumları içler acısı. Kendilerinin
destekleri bu anlamda çok önemli olacak” dedi.

ERSAL'DAN, SGK ISPARTA İL MÜDÜRÜ KARAGÖZ'E ZİYARET
TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz ve Isparta Şube
Başkanımız Abdülkadir Ersal, SGK İl Müdürü Hüseyin
Karagöz'ü makamında ziyaret etti.
Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Abdülkadir Ersal;
“Emeklilerimizin sorunlarını karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. İl
Müdürümüz sayın Hüseyin Karagöz, bu sorunların kendilerini
ilgilendiren yönlerini çözebilmek için yoğun çaba
göstereceklerini ifade etti. Oldukça verimli geçen görüşmede
şubemizin olağan genel kurulu sonrası yeniden göreve seçilmem
nedeniyle beni ve Şube Yönetim Kurulumuzu da tebrik eden
sayın müdürümüze teşekkürlerimizi sunduk” dedi.

İYİ PARTİ'DEN ÇANKAYA ŞUBEMİZE ZİYARET
İYİ Parti Ankara İl Emekliler ve EYT'liler Komisyonu Heyeti
TÜED Çankaya Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. Emeklilerin ve
EYT'lilerin sorunlarının masaya yatırıldığı ziyarette konuşan, İYİ
Parti Komisyon Başkanı Özden Sel, derneğimizin çalışmaları
hakkında ayrıntılı bilgiler aldıklarını belirterek; “Örnek bir sivil
toplum kuruluşunu ziyaret etmekten mutluluk duyduk” dedi. Ziyarete
ilişkin konuşan TÜED Çankaya Şube Başkanımız M. Muammer Yeğin
de, çok büyük sorunları olan emekliler topluluğumuzun bu
sorunlarının çözüm yeri de siyasettir, parlamentodur. Bu bilinçle
hareket edilmesi gerekmektedir” dedi.

ANKARA ŞUBEMİZDEN CHP'YE ZİYARET
TÜED Ankara Şube Başkanımız Fahri Iravul ve beraberinde yönetim kurulu
üyelerinden oluşan heyet CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu
makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Kuşoğlu; “Emeklilerin sorunlarını
en iyi bilen siyasi kadroların partilerinde olduğunu belirterek, “Başta intibak olmak
üzere emeklilerin çözüm bekleyen sorunlarını parlamento gündemine ve ülke
gündemine biz taşıyoruz. Emeklilerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
Ziyarette konuşan Ankara Şube Başkanımız Fahri Iravul da, emeklilerimizin çözüm
bekleyen çok fazla sorunu olduğuna dikkat çekerek; “Parlamentomuzun çözmesi
gereken en önemli sorunumuz, intibaktır. Milyonlarca emekli bunu bekliyor” dedi.
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ŞUBELERİMİZE TEBRİK ZİYARETLERİ
Genel Kurullarını Yapan Şubelerimizin Ziyaretleri / Ziyaretçileri

MENEMEN ŞUBEMİZDEN AK PARTİ, CHP VE MHP'YE ZİYARET
TÜED Menemen Şube Başkanımız Arif Aras, beraberindeki
heyetle ilçelerindeki siyasi partilerin temsilcilerini, makamlarında
ziyaret etti. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, CHP
Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ve MHP Menemen İlçe
Başkanı Ali Rıza Bölük'ü makamlarında ziyaret eden Aras,
emeklilerin talep ve beklentilerini kendilerine aktardı.

Ziyaretlere ilişkin bir değerlendirme yapan Aras; “Siyasi
partilerimizin temsilcilerinin göstermiş oldukları yakınlıktan ötürü
kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin
sorunlarını ve çözüm önerilerimizi kendilerine aktarma fırsatı
bulduğumuz için de mutluyuz. Emekli topluluğumuz en sorunlu
kesimlerin başında geliyor” dedi.

KARABÜK ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN
BELEDİYE BAŞKANI VERGİLİ'YE ZİYARET
TÜED Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut
ve beraberindeki heyet, Karabük Belediye Başkanı
Rafet Vergili'yi makamında ziyaret ettiler.
Emeklilerimizin sıkıntılarının ve taleplerinin de
masaya yatırıldığı ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade eden Vergili; “Emeklilerimizin
temsilcileriyle buluştuk. TÜED Karabük Şube
Başkanımız sayın Bulut ve ekibini sergiledikleri
örnek hizmetlerden ötürü kutluyorum” dedi.
TÜED Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut'ta;
“Sayın Başkanımız emeklilerin her zaman yanında
olmuştur. Kendilerine, bizlere her zaman destek
oldukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

DEVA PARTİSİ TEMSİLCİLERİ
MERSİN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
DEVA Partisi Mersin İl Sekreteri Fesih Yıldırım ve İl Teşkilat
Başkanı Hüseyin Taner, Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şube
Başkanlığımızı ziyaret ettiler. Mersin Şube Başkanımız Cemal
Akbudak ziyarete evsahipliği yaparken, Şube İdari Sekreteri Veli Tol,
Eğitim Sekreteri A. Şenol Keskin, Denetim Kurulu Başkanı İbrahim
Pişat da ziyarette hazır bulundular. Emeklilerin sorunlarının ve
çözüm önerilerimizin masaya yatırıldığı görüşme hakkında konuşan
Mersin Şube Başkanımız Akbudak; "Emeklinin sorunlarının
birçoğunun çözüm yeri parlamento ve bu sorunları çözecek olanlar da
siyasiler. Siyasetçilere büyük görev düşüyor. Nazik ziyaretlerinden
dolayı ve taleplerimize gösterdikleri yakın ilgiden ötürü, DEVA Partisi
temsilcilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
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ŞUBELERİMİZE TEBRİK ZİYARETLERİ
Genel Kurullarını Yapan Şubelerimizin Ziyaretleri / Ziyaretçileri

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZDEN BELEDİYE BAŞKANI ATAÇ’A ZİYARET
Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube
Başkanımız Arif Duru ve Şube Yönetim kurulu
Üyelerimizden oluşan bir heyetle, Tepebaşı Belediye
Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.
Buluşmada Başkan Ataç, Şube Başkanımız Arif
Duru ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile sohbet etti.
Ziyarette, emeklilerin ve yaşlıların kent yaşamında
karşılaştıkları zorlukların aşılması konusunda talep
ve öneriler değerlendirildi. Başkan Ataç da
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken
Duru ve yönetimine de çalışmalarında başarılar
diledi.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI
HANÇERLİ’DEN ŞUBEMİZE ZİYARET

DEVA PARTİSİNDEN
KARTAL ŞUBEMİZE ZİYARET
DEVA Partisi Kartal İlçe Teşkilat Başkanı Uğur
Kalkan, Mali İşler Başkanı Mehmet Küçük, Parti İçi
Eğitim Çalışmaları Başkanı Av. Kamil Coşkun'dan oluşan
heyet TÜED Kartal Şube Başkanlığımızı ziyaret ettiler.
Derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, parti
çalışmaları hakkında da Şube Yönetimimize bilgi verdiler.
Emeklilerin sorunlarının da masaya yatırıldığı
görüşmede siyasilerin bu sorunların çözümleri için yoğun
çaba sarf etmelerinin gerektiğinin altı çizildi.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli Şubemizi ziyaret
etti. Emeklilerin sorunlarının görüşüldüğü ziyaret hakkında
konuşan Kömeçoğlu; “Sayın başkanımız emeklilerimize her zaman
yakın ilgi göstermiştir. Kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı
teşekkür ediyoruz. Ayrıca kendilerinden bir istekte bulunduk.
Kentsel dönüşüm sebebiyle şube lokalimiz yıkılacağından
emeklilerimiz için yeni bir lokal yeri istedik. Sayın başkanımızda bu
konuda olumlu yaklaşarak yardımcı olacağını ifade etti” dedi.

BURSA ŞUBEMİZDEN
DHA BÖLGE MÜDÜRÜ KARS'A ZİYARET
Bursa Şube Başkanımız Ahmet Arif Tezbulur, DHA (Demirören Haber Ajansı) Bölge
Müdürü ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Fuat Kars'ı ziyaret ederek
emeklilerimizin sorunları ve derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi verdi. “Ziyaret
esnasında derneğimize üyelik kaydı da yaptıran sayın Kars, artık sadece medya temsilcisi
değil, emekli topluluğunun da bir temsilcisi oldu. Aramıza katılarak bizlere güç verdi”
diyen Tezbulur, örgütlü mücadelenin de önemine dikkat çekti.
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TÜED BAŞKANLAR KURULUMUZ
ANKARA'DAN SESLENDİ:

"EMEKLİ ARTIK
VAAT DEĞİL,
SORUNLARINA
ÇÖZÜM BEKLİYOR..."
Türkiye Emekliler Derneği
Başkanlar Kurulumuz,
Ankara’da Genel Merkez
Toplantı Salonu'nda bir araya
gelerek, Türkiye'nin ve
emeklilerimizin gündemini
değerlendirdi. Pandemi
nedeniyle uzunca bir süredir
toplanamayan Başkanlar
Kurulumuz; acilen istihdam
artırıcı üretim modellerinin
hayata geçirilmesi gerektiğine
dikkat çekerek, başta emekliler
olmak üzere; alım gücü giderek
düşen dar gelirli kesimlerin
desteklenmesi ve en düşük
emekli aylığının asgari ücret
seviyesine çekilerek
ödenmesini talep etti;
anayasamızda, milli birliğimizi
sağlayan ve değiştirilemeyecek
olan temel ilkelerin, ilelebet
korunması gerektiğinin altını
çizdi.
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TÜED BAŞKANLAR KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ
- EMEKLİNİN, İNTİBAK SORUNU EN GEÇ 2022'DE ÇÖZÜLMELİ: 2000
sonrasında emekli olanları mağdur eden ve aylıkları düşüren, “emekli aylığı
hesaplama karma sistemi”, aylıklar arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle, her yıl
aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler
için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir.
- REFAHTAN PAY VERİLMELİ: Tüfe'ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları
düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden, 5510 sayılı
Kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay
verilmelidir.
- EMEKLİ, NORM VE STANDART BİRLİĞİNE KAVUŞTURULMALI:
Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması için
506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık
bağlama oranı Yüzde 70 olarak belirlenmelidir.
- EK ÖDEME ORANLARI YÜKSELTİLMELİ: Vergi iadesinin yerine getirilen
yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak,
Yüzde 8-10 oranlarına yükseltilmelidir.
- EMEKLİYE, KATKI PAYI MUAFİYETİ GETİRİLMELİ: Emeklilerimizin
ödemiş oldukları katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aşmıştır. Çalıştığı
dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emeklilerimiz, sağlık hizmeti aldığında
çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalıdır.
- BAYRAM İKRAMİYELERİ, TÜFE'YE ENDEKSLENMELİ: Emeklilere
ödenen bayram ikramiyeleri günün koşullarında yetersiz kalmaktadır. İkramiyeler
enflasyona endekslenmelidir.
- AİLE YARDIMI YAPILMALI: Çalışırken ödenen aile yardımı emekli
olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini
sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmelidir.
- PROMOSYON İYİLEŞTİRİLMELİ: Günümüzde yetersiz kalan promosyon
ödemelerin artışını öngören bir güncelleme yapılmalı ve bu ödemeler hakkaniyetli bir
artış sistemine endekslenmelidir.
- EMEKLİYE, KONUT ALIM DESTEĞİ SAĞLANMALI: Evi olmayan
emeklilerimizin TOKİ ile uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması için, emeklilere
özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde 25 kontenjan yüzde 50'ye
yükseltilmelidir.
- KİRA DESTEĞİ GETİRİLMELİ: Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal Asgari Ücret'in
altında kalan emeklilerimize, kira desteği sağlanmalıdır.
- YAKACAK ve GIDA YARDIMI YAPILMALI: Aylık geliri, Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal Asgari
Ücret'in altında kalan emeklilerimiz, pandemi koşullarında yetersiz beslenme ve
ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki emeklilerimize; yakacak
ve gıda yardımları sağlanmalıdır.
- EMEKLİ ENFLASYONU SEPETİ YAPILMALI: Pandemi koşulları nedeniyle;
haberleşme, elektrik, su, temizlik ve gıda harcamalarında, hijyen malzemeleri
teminindeki harcamalarda büyük artışlar meydana geldi. İnsanların tüketim
kalıplarının köklü değişiklere maruz kaldığı ortadadır. Bu nedenle, enflasyon
hesaplamalarında kullanılan "Harcama Sepeti" acilen güncellenmelidir. Aksi
takdirde, TÜFE’ye endeksli maaş zamlarımız yetersiz kalacaktır.
- EMEKLİNİN KREDİ BORÇLARI ÖTELENMELİ: Pandemi döneminde
çalışma imkanı bulamayan ve ne yazık ki, biriken kredi veya kredi kartı ödemelerini
yapamadıkları için bankaların kara listelerine düşen emeklilerimizin, bu
mağduriyetleri giderilmelidir. Bu bağlamda; esnaf, çiftçi ve kobilerimize yapılan
desteklemeler, emeklilerimiz için de hayata geçirilmeli, kredi borçlarının geri
ödemesinde ötelemeye gidilmelidir.
Kamuoyuna, saygıyla duyurulur.
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YAPI ve KREDİ BANKASI İLE TÜED ŞUBELERİMİZDEN

BÜYÜK PROMOSYON ANLAŞMALARI
TÜED ÜYELERİNE ÖZEL
2000 TL’ye Varan
Promosyon İmkanı Sunuldu

Yapı ve Kredi Bankası’na, emekli maaşını taşıyan
üyelerimiz bugüne kadar verilen en yüksek PROMOSYON
rakamlarına ulaştılar. Balıkesir ve İzmir Şubelerimizi ziyaret
eden banka yetkilileriyle başlayan anlaşmalar birçok
şubemizle devam ediyor. Yapı ve Kredi Bankası’na emekli
maaşını taşıyan üyelerimize; maaşı 0-1500'e kadar olanlara
1.300 TL promosyon, 1500-2500'e kadar olanlara 1.650 TL
promosyon, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 2000 TL
promosyon ödenmesi sağlandı. İmzalanan protokollerle ilgili
konuşan TÜED Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı, promosyon
rakamlarının emeklilerimizin beklentilerinin çok altında
kaldığı bir dönemde, Yapı ve Kredi Bankası’nın böyle bir
teklifle derneğimize gelmiş olmasından duyduğu
memnuniyeti ifade ederek; “Banka yetkililerine teşekkür
ediyoruz. Umarız bu gelişmeler diğer bankalar için de bir
örnek olur ve emeklilerimiz daha yüksek promosyon
rakamlarına ulaşır” dedi.

BALIKESİR

İZMİR

ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN
SAĞLIKTA % 50
İNDİRİM ANLAŞMASI
Türkiye Emekliler Derneği
Adana Şube Başkanlığımız,
illerinde hizmet veren Özel İstiklal
Tıp Merkezi ile indirim anlaşması
imzaladı.
Kaliteli sağlık hizmetlerine öncelikli erişim
fırsatı da tanıyan anlaşmayla üyelerimiz, muayene ve tetkiklerde % 50 indirim imkânından faydalanacaklar. Anlaşmaya
ilişkin bir açıklama yapan Adana Şube Başkanımız Yaşar Tekin yaşları nedeniyle sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyan
kesimin emekliler olduğunu belirterek; “Üyelerimizin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve bu fırsatı da
% 50 gibi yüksek oranlı bir indirimle temin etmek için gayret ettik. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Özel
İstiklal Tıp Merkezi yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür anlaşmalarımız artarak sürecektir. Üyelerimizin
bütçelerine katkı sağlayan bu anlaşmalarımız üyelerimizden de yoğun ilgi görmektedir” dedi.
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TÜED İNDİRİM ANLAŞMALARI
ÜYELERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
Batman Şubemiz, Esse Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile
yüzde 30 indirim sözleşmesi imzaladı...
Türkiye Emekliler Derneği Batman Şubemiz, üyeleri için
Batman'da yaptığı hizmetlere bir yenisini ekledi. Dernek
Başkanı Hüseyin Ekmen ve Dernek Mali Sekreteri Selim
Altunkaynak, Bahçelievler Mahallesi Öğretmen Evi yanı Elit
Plaza 8. Katta bulunan Esse Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni
ziyaret ederek, indirim sözleşmesini imzaladı. Dernek Başkanı
Ekmen “Dernek Genel Merkezimizin tüm yurtta emeklilerimiz
için yaptığı hizmetleri biz de Batman'da emeklilerimiz için
hayata geçirmeye devam ediyoruz. Esse Ağız ve Diş Sağlığı
Merkeziyle yüzde 30 indirim sözleşmesini imzaladık. Dernek
üyeliği kartlarını göstererek tüm üyelerimiz indirimlerden
faydalanabilecektir. Sözleşme gereği muayeneler ücretsiz
olacak, yerli ve ithal tüm implant seçeneklerinde kampanyalar
uygulanacaktır. Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

MANİSA ŞUBEMİZDEN
İNDİRİM ANLAŞMALARI
TÜED Manisa Şube Başkanlığımız üyelerinin
bütçelerine katkı sağlayacak önemli anlaşmalara
imza attı. Özel 8 Eylül Hastanesi, Gediz Tıp
Merkezi, Manisa İşitme Cihazları Merkezi, Özel
ASO Dent Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlığı
Polikliniği, Özel Alfa Sürücü Kursu ile yapılan
anlaşmalarla üyelerimize indirim imkânı
sağlanmış oldu. TÜED Manisa Şube Başkanımız
Mehmet Akkoyun üyelerimiz için bu anlaşmaların
son derece önemli olduğunu belirterek; “yaşları
itibari ile daha fazla sağlık sorunu yaşayan
emeklilerimize indirimli sağlık hizmetleri temin
ediyoruz. Bunun dışında birçok alanda yapılan
anlaşmalarla da üyelerimizin bütçelerine katkı
sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

KÖRFEZ ŞUBEMİZDEN İNDİRİM ANLAŞMASI
TÜED Körfez Şube Başkanlığımız;
üyelerinin ve 1. Derece yakınlarının yararlanacağı
bir indirim anlaşmasına imza attı.

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZDEN
SAĞLIK ANLAŞMASI
Kocaeli DÜŞLER SARAYI Düğün Salonu ile imzalanan anlaşmayla üyelerimiz %
20 indirim imkânına sahip oldu. 20.09.2022 tarihine kadar geçerli olacak anlaşmadan
TÜED üye kimlik kartını göstererek yararlanılabilecek. Körfez Şube Başkanımız M.
Derviş Ilgaz konuya ilişkin açıklamasında; “Üyelerimizin mutlu günlerine bizim de bir
katkımız olacağı için bizler de mutluyuz, hepimize hayırlı olsun” dedi.
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Eskişehir Şube
Başkanlığımız Özel Fora Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp
Merkezi ile üyelerimize özel
bir indirim anlaşması imzaladı. Şube Başkanımız
Arif Duru; “Yaptığımız anlaşmalara bir yenisini
daha ekledik. Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

TÜED İNDİRİM ANLAŞMALARI
ÜYELERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR
KARABÜK ŞUBEMİZDEN SAĞLIK, MARKET VE SİGORTACILIK ANLAŞMALARI
TÜED Karabük Şube Başkanlığımız üyelerinin
bütçelerine katkı sağlamak amacıyla başlattıkları
indirim anlaşmaları çalışmalarına devam ediyor.
Özel MEDİKAR Hastanesi ile 10 senedir devam
eden ve üyelerimize % 10-15 arası indirim imkanı
sağlayan anlaşma yenilendi. Bunun dışında ŞEKERA Marketle de indirim anlaşması sonucu üyelerimiz
% 5 indirim fırsatından yararlanacak. Ayrıca
ÇETİN SİGORTA ve aracılık hizmetleri firmasıyla
imzalanan anlaşma gereği de üyelerimiz % 5
indirimden faydalanacak. Anlaşmalara ilişkin bir
açıklama yapan Karabük Şube Başkanımız Celal
Bulut; “İndirim anlaşmaları son dönemde
üyelerimizin en çok ilgisini çeken faaliyetlerimiz
arasında yer alıyor. Biz de üyelerimizin bütçelerine
katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Anlaşmalar üyelerimize ve firmalarımıza hayırlı
olsun” dedi.

ULUDAĞ ŞUBEMİZDEN
SAĞLIK ANLAŞMASI

VAN ŞUBEMİZDEN
EĞİTİM ANLAŞMASI

TÜED Uludağ Şube Başkanlığımız ANGORA İşitme
Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi ile indirim anlaşması
imzaladı. Şube Başkanımız Kenan Pars ve Angora İşitme
cihazları satış müdürü Büşra Hacıoğlu tarafından imzalanan
anlaşmayla, üyelerimize ve birinci derece yakınlarına % 25
indirim imkanı sağlandı. “Üyelerimiz artık daha iyi duyacak”
diyen Pars imzalanan indirim anlaşmalarının üyelerimiz
tarafından yoğun ilgi gördüğünün ve bu nedenle de bir çok
sektörde yeni anlaşmalar imzalamaya gayret gösterdiklerini
ifade etti.

TÜED Van Şube Başkanlığımız illerinde hizmet veren
Uğur Kurs ile indirim anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre
üyelerimizin çocukları ve torunları % 15 eğitim
indiriminden yararlanabilecekler. 31 Haziran 2022 tarihine
kadar geçerli olacak anlaşmadan yararlanabilmek için
üyelerimizin TÜED üye kimlik kartını göstermelerinin
yeterli olacağını belirten, Van Şube Başkanımız Mehmet
KAYA indirim imkânını, velinin derneğe üyeliği devam ettiği
sürece geçerli olduğunun da altını çizdi.

YÜREĞİR ŞUBEMİZDEN
EĞİTİM ANLAŞMASI
TÜED Yüreğir Şube Başkanlığımız Rönesans Eğitim
Kurumları ile üyelerimize özel indirim anlaşması imzaladı.
Yapılan anlaşmaya göre; üyelerimiz %35 indirim hakkına
sahip oldular. Şube Başkanımız Abdullah Çalık; “Yapılan
indirimle yavrularımız kaliteli bir eğitime kavuşacaklar.
Hepimize hayırlı olsun” dedi.
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TİEC 3. OLAĞAN GENEL KURULU
ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ - 4
Türkiye İşçi Emeklileri
Cemiyeti Genel Merkez
Yönetim Kurulu’nun; 22/23
Kasım 1976 tarihinde yapılan
3. Olağan Genel Kurulu’na
Sunulan Faaliyet Raporu
kürsüden okunmaya devam
edilir:
İŞÇİ EMEKLİSİNİN MESKEN
KONUSU:
Yurdumuzda mesken konusunun,
her sınıftan halkımızın zaruri bir ihtiyacı
olduğu şüphe götürmez bir hakikattir.
Fakat, işçi emeklilerinin durumu çok daha
yürekler acısı vaziyettedir. Denilebilir ki,
işçi emeklileri ücra mahallelerde, gece
kondu semtlerinde kirada oturmaktadır.
Sağlığa zararlı bu yerlerde yaşlı
hallerinde daha beter bir ıstırap içersinde
bulunmaktadır. Devletimizin, vatandaşını
yuva sahibi yapmak gibi olumlu bir
politikası vardır. SSK emlak kredi bankası
gibi kuruluşlar, bu konuda yardımcıdır.
SSK'da mesken kredileri, çalışan işçi
kardeşlerimiz için gittikçe artan bir
tempoda devam etmektedir. Bu mesken
kredilerinin işçi emeklilerine de tanınması
adilane bir hareket olacaktır. Bu görüşten
hareketle 3 yıldan beri devam eden temas
ve teşebbüslerimize rağmen, maalesef
emeklimize de mesken kredisi verilmesine
dair bir mevzuat değişikliği henüz ele
alınmamıştır. Halbuki, SSK'nın emekli
işçiye vereceği mesken kredisinden dolayı
alacağını tahsil etme işi hiçbir zorlukla
karşılaşılmadan yapılabilir. Zira
emeklinin maaşı SSK'nın elindedir ve
borçlunun ölümünde dahi bir zorluk
çıkması olası değildir, ipotek işlemi dul ve
yetimlerden de paranın tahsilini gerektirir
bir yöndür.
SSK'DA TEMSİLİMİZ:
Halen memleketimizde, sayıları 350
bini bulan ve aile fertleri ile birlikte 1
milyonu aşan bir sosyal sınıfın yaşantısı
SSK'nın yönetimine bağlı olduğu ve
çalışan işçiye karşı bu kurum ne kadar
muhatap ise işçi emeklisine karşı da
yükümlülük ve sorumluluğunun
bulunduğu göz önünde tutularak, sigorta
yönetiminde işçi emeklisinin de söz ve oy
sahibi olması gerektiği hakkındaki
önerimiz değerli hükümetimizce de
olumlu karşılanmış ve buna ait kanun
teklifi yüce parlamentoya sevkedilmiştir.
Ancak, yakın bir zamana kadar

memleketimizde genel
seçimler yapılacağı ve
kanunlaşamayan kanun
tasarılarının kadük olacağı
dikkate alınarak, bu önemli
kanun tasarımızın biran
evvel yüce parlamentomuzda
ele alınarak neticeye
bağlanması başlıca
temennimizdir ve bu suretle birçok
sorunumuz kendi yetki ve yeteneklerimizle
halledilmiş olacaktır.
SSK hastanelerinde ilaçların kısıtlı
verilmesi ve sağlıklı yaşantının en tabii
gereği olan sıhhi araç ve gereçlerin ise hiç
verilmediği göz önünde tutularak
cemiyetimizce yapılan temas ve teşebbüsler
keza muhterem hükümetimizce olumlu
karşılanmış ve bu hatalı mevzuatın ıslahı
için hazırlanan kanun tasarısı yüce meclise
sevkedilmiştir.
Emeklilerimizin haklı sızlanmalarına
sebep olan bu sıhhi yardımın, gereği gibi
işlemesini temin bakımından bu kanun
tasarısından da bu yasama dönemi
içerisinde müspet sonuca bağlanmasını
gönülden temenni etmekteyiz.
MALULİYET ÖDENEKLERİNİN
YETERSİZLİĞİ:
İş kazası ve meslek hastalığı
yüzünden çalışma güçlerinin bir kısmını
kaybederek malulen emekliye sevk
edilenlerin durumları, gerçekten yürekler
acısıdır. Sosyal güvenliğin en yetersiz
uygulamasını burada görmek mümkündür.
100 lira ile 400 lira arsında gelir bağlanarak
salıverilen bu insanların yaşam koşullarının
tarif etmek çok güçtür. Bu durumu, ancak
yaşayanlar bilir. Malullün; evvela bir insan,
ondan sonra malul veya emekli olduğunu
bilmek ve kabul etmek lazımdır. Bu gibi
mağdurların gelirlerini de bir sisteme
bağlayarak, sürünmekten kurtarılmalarını
sosyal güvenliğin bir icabı saymaktayız.
Emeklilere verilen taban aylığın, hiç
olmazsa yarısı kadar bir asgari gelir
bağlanmalıdır. Bu sorun çözümleninceye
kadar, üzerinde hassasiyetle durulmaya
değer. Maluliyet dolayısıyla işinden
uzaklaştırılmış olanların, bir de 6 aylık veya
yıllık muayeneye tabii tutularak, sağlık
kurulu kararıyla maluliyetlerini tevsik
edemeyenlerin gelirleri kesilmek suretiyle
büsbütün açıkta bırakılmaları var ki, ayrıca
üzerinde durup düşünmeye değer
niteliktedir. Geliri kesilmiştir, bir iş bulması
mümkün olamamaktadır çünkü, sağlıklı
insanın iş bulması maddi ve manevi çok
güçlü olmasına bağlıdır. Bu gibi
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SADİ HEPER:
EMEKLİ
SSK YÖNETİMİNDE
TEMSİL EDİLMELİ
HEPER: “Sigorta yönetiminde
işçi emeklisinin de söz ve oy
sahibi olması gerektiği
hakkındaki önerimiz değerli
hükümetimizce de olumlu
karşılanmış ve buna ait kanun
teklifi yüce parlamentoya
sevkedilmiştir.”
mağdurların eski iş yerlerine bizzat yetkili
bir kurulca yerleştirilmesi icap eder. Bu
hususta, iş kanununun 25. Maddesinde, eski
işine alınması beyanı varsa da katiyen
tatbik edilmemektedir. Sigorta
hastanelerinde gerekli muayene ve inceleme
yapılarak maluliyetine karar verilen bir
kısım işçinin heyet raporlarını SSK sağlık
dairesinin bozması veya maluliyet
derecesini de değiştirmesi de sakıncalı ve
hatalı bir tutumdur. SSK hastanelerinin
yetkili sağlık kurullarınca verilen maluliyet
raporunun, sağlık dairesince bozulması
veya değiştirilmesi, karşılıklı itimadın
zedelendiği anlamını verdiği kanısındayız.

DÜNYADAN SOSYAL GÜVENLİK
Çeviri ve Derleme
BESTE TAN

ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK TEŞKİLATI

AVRUPA'DA YAŞAM
Bir ülkenin gelişmişlik seviyesine bakarken, birçok
faktörler ele alınır. En önemli faktörler ise o ülkedeki
insanların çalıştığı zamanki kazancı ve çalışma hayatından
sonra aldığı emekli maaşıdır. Bu iki faktörün yarattığı
sorunlar ise, insanları yoksul bırakmaktadır. Gelişmiş ülke
bile olsa o ülkede mutlaka yoksulluk sınırının altında kalmış
insanlar vardır fakat gelişmekte olan veya gelişmemiş olan
ülkelerde bu oran maalesef ki çok fazladır.
Çalışanları ve emeklileri yoksulluk sınırının altına
düşüren faktörler ise; insanların geçimini asgari ücret ile
sağlamaları ve bu nedenle oluşan düşük emekli maaşlardır.
Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin bir diğer problemi de
kaçak işçi çalıştırmaktır. Bu yapılan yanlışlara gerekli
yaptırımı sağlamayan ülkelerde, kaçak işçi çalıştırma giderek
artmaktadır. Bu kanunsuzluklara gerekli yaptırımları yapan
ülkeler ise vatandaşlarının hayat kalitelerini artırmaktadır.
Dünya genelinde yaşam standartlarının yüksek olduğu
ve kanunsuzluklara karşı yapılan yaptırımdan oluşan kültürle
sağlanan yüksek hayat kalitesi denilince de Avrupa ülkeleri
göze çarpmaktadır. Bu yazıda Avrupa ülkelerindeki açlık
sınırı, asgari ücret, asgari ücretle geçinenlerin yüzdesi ve en
düşük emekli maaş tutarlarını araştırdım.
ALMANYA
Federal İstatistik Ofisi, toplamda Almanya nüfusunun
%15,9'unun yoksulluk eşiğinin altına düşme riskiyle karşı
karşıya olduğunu tespit etti. Aylık 1,074 Euro'nun altında
kazancı olanlar, Almanya'da yoksul sayılıyor.
Ülkedeki asgari ücret tutarı ise 1.584,00 Euro'dur.
Asgari Ücret ile geçinen sayısı saatte 8,50 Euro seviyesinde
belirlenen yaklaşık 4 milyon çalışanı kapsıyor ve bu da tüm
çalışanların kabaca yüzde 11,3'üne tekabül ediyor.
Almanya'da devlet emekli maaşı için ödenen asgari
veya azami tutar yoktur. Çalışılan yıl sayısı, yaşınız ve
ortalama gelirinizin tümü genel emeklilik oranını belirliyor.
Alman emekli maaşının net ikame oranı %51'dir. Ülkede en
düşük emekli maaşı yaşamı boyunca asgari ücret ile çalışan
kişilere verilmektedir. Bu kapsamda 40 yıl süresince asgari
ücretle çalışan bir kişiye 514 Euro tutarında emekli maaşı
verilmektedir. Ancak, yapılacak yeni düzenlemeler
kapsamında devamlı asgari ücretle çalışmış emeklilere 447
Euro daha fazla maaş verilmesi tartışılmaktadır.
FRANSA
2018 yılında Fransa'da yoksulluk oranı yüzde 14,8'e
ulaştı. Son yıllarda Fransa'da yoksulluk artıyor ve hem
işsizleri hem de çalışan insanları etkiliyor. Bu, hâlihazırda
aylık 1.063 Euro olan yoksulluk eşiğinin altında gelire sahip
olan 9,3 milyon kişiye denk geliyor.
Fransa'da asgari ücret tutarı ise 1.539,42 Euro'dur.
Fransa'da her 10 özel sektör çalışanından biri asgari ücret
alırken, yaklaşık dört yarı zamanlı çalışandan biri asgari
maaşı alıyor. Fransa'da asgari ücretli toplam insan sayısı 1,7
milyon civarındadır ve bu da nüfusun %8,3'üne denk
gelmektedir.
Fransa'da emekli maaşı almaya hak kazanan düşük
gelirliler de ayda yaklaşık 634,66 Euro'luk bir asgari Fransız
emekli maaşı alıyorlar. Asgari ve azami Fransız emekli maaşı
oranlarını sağlamak için de koşullar vardır. Yalnız yaşayan

emeklilerin ayda en az 833 Euro almasını sağlayan bir Fransız
emekli maaşı ek ödeneği vardır.
HOLLANDA
Hollanda, yoksulluk riski altındaki beşinci en düşük
orana sahip ülkedir (%13,2). Hollanda için yoksulluk sınırı,
tek bir kişi için ayda yaklaşık 1.040 Euro ve iki çocuklu bir çift
için 1.960 Euro olarak belirlenmiştir.
Hollanda'da asgari ücret tutarı da 1.635,60 Euro'dur.
Hollanda'da asgari ücretle maaş alanların oranı ise %3,3'tür.
Tam devlet emekliliğine hak kazanan bekâr emekliler
2020'de brüt toplam 1.270,67 € (net asgari ücretin %70'i)
alabilirken, evli veya birlikte yaşayan çiftler (net asgari ücretin
%50'si) için 870,03 Euro alabilirler.
İSPANYA
İspanya'da yoksulluk oranı %21'dir. İspanya'da
yoksulluk sınırının değeri 6.279.7 Euro'dur. Bir kişi tüketim
birimi başına geliri bu rakamdan düşükse yoksul olarak
sınıflandırılır.
Ülkede asgari ücret tutarı ise 965 Euro'dur. Ülkede
asgari ücretle çalışan yüzdesi de %1,1 olarak açıklanmıştır.
İspanya'da ortalama emekli maaşı erkekler için 1205
Euro ve kadınlar için 750 Euro'dur. Son emeklilik reformları,
İspanyol emeklilik sisteminin artık doğrudan enflasyonla
bağlantılı olmadığı anlamına geliyor.
İTALYA
İtalya'daki bireylerin % 8,4'ü yoksulluk sınırının
altında yaşıyordu. Mutlak yoksulluk içinde yaşayanların
payında bir önceki yıllara göre düşüş yaşanarak bu oran
%7,7'ye indi. İtalya'da ayda 601 Euro'dan az gelirle yaşayan
bir kişi yoksul olarak kabul ediliyor. İtalya'da 2020 itibariyle
iki milyon aile ve 5,6 milyon kişi yoksulluk sınırının altında
yaşıyor.
İtalya'da emeklilik maaşı alan kişi sayısı aktif olarak
kamu veya özel sektörde çalışanların sayısını geçti. Ülkede en
düşük emekli maaşı aylık 507,42 Euro'dur.
İtalya'da işçiler için zorunlu bir asgari ücret oranı
yoktur. Yapılan araştırmalara göre de İtalya için ortalama
brüt maaş yılda 43.800 Euro veya ayda 3650 Euro
civarındadır.
BELÇİKA
Şu anda, Belçika'daki yoksulluk oranı % 14,1'dir. Diğer
birçok Avrupa ülkesi gibi, Belçika da yüksek bir yaşam
standardına ve kişi başına düşen gelire sahiptir. Yoksulluk
sınırı ise 1.284 Euro'dur.
Belçika'da asgari ücret tutarı ise 1.593,81 Euro'dur.
Fakat ülkede asgari ücretle çalışan oranı oldukça düşüktür.
Oran Avrupa İstatistik Ofisi tarafından %0,01 olarak
açıklanmıştır.
45 yıllık bir kariyerden sonra, bugün Belçika'da garanti
edilen asgari emekli maaşı 1.266 Euro'dur. 2024'te beş
endeksleme, garanti edilen asgari emekli maaşını ayda brüt
1.400 Euro'ya yükseltecek.
Serbest meslek sahibi kişilerde olduğu gibi, maksimum
bir emeklilik maaşı vardır. 45 yıl çalışan bir kişi en fazla 2.250
Euro alabilir.
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Namık TAN
TÜED
Araştırma Müdürü

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ
AYIN YORUMU

İNTİBAK KANUNU
ÇIKARILMALI!
azalmıştır.
2000 sonrasında emekli olanların aylıklarında kayıplar
görüldüğü gibi, eşitlik kuralı da sağlanamamıştır. Emekli
Hiçbir mevzuat, aylıkların düşmesine neden
aylıklarının karma sistem üzerinden farklı güncellenme ve aylık
olmamalıdır. Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunun aylık hesaplama
bağlama oranlarına göre hesaplanması, eşitsizlikleri de giderek
parametreleri yetersiz kaldığından, asgari aylıklardaki
artıran bir uygulamaya dönüşmüştür. Çalışılan dönemlerde
düşmeler karşısında “En az aylık ödemesi” getirilmiştir. Bu tür
yürürlükte olan kanun hükümdüzenleme sorunu çözmekten uzak
lerine göre “Karma Sistem”
kalmakta ve emekliler geçim zorluğu
üzerinden emekli aylıklarının
İntibak
yaşamaktadır. Asıl yapılması gereken,
hesaplanması, nimet / külfet
asgari emekli aylıklarının asgari
zam değildir,
dengesini de bozmuştur.
ücretle eşitlenmesidir.
Ekim 2000 sonrasında
emekli aylıklarında
Prim kazançları ve prim ödeme
çalışılan süre uzadıkça, emekli
gün
sayıları
eşit olan emeklilerin
eşitliği öngören
aylıklarında düşmelerin olması,
aylıklarında olan farklılıkların
öncelikle düzeltilmesi gereken
düzenlemedir.
ortadan
kaldırılması için İNTİBAK
sorundur. 2000 öncesi dönemde
Kanunu
dönem ayrımı yapılmadan
(506 sayılı Kanun uygulaması) alt
çıkarılmalıdır. İntibak zam değildir,
sınır emekli aylığı, asgari ücretin
emekli
aylıklarında
eşitliği
öngören bir düzenlemedir. İntibak
üzerinden ödenmiştir. 1999 ikinci döneminde brüt asgari ücret
ile
çalışılan
dönemler
için
tek
bir güncellenme ve aylık bağlama
93,6 lira, neti ise 70,1 lira. 1999 sonunda en düşük emekli aylığı
oranı
öngörüldüğünden,
2000
öncesi emeklilerin intibakını
ise, en düşük gösterge (9475) x katsayı (12.000) x en düşük aylık
düzenleyen 6283 sayılı Kanun hükümleri, 2000 sonrası
bağlama oranı (yüzde 70) karşılığında 79,5 liradır.
emekliler için de uygulanması için TBMM'ye tarihi görev
Bu uygulama, 4447 ve 5510 sayılı Kanun düzenlemedüşmektedir.
leriyle değiştirilmiş ve asgari emekli aylıkları yarı yarıya

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım
SORU: 2021 Temmuz ayı itibariyle emekli aylıklarına
yüzde 8,45 zam yapıldı. 2.100 TL emekli aylığım var. 177,5
TL zam aldım. Gıda maddeleri, elektrik ve doğalgaz
zamları karşısında, emekli aylıklarına yapılan artışın bir
değeri yoktur. TÜFE, bizim harcamalarımızı temsil
etmediğinden yeni bir artış sistemi getirilmeli? Bu konuda,
Derneğin bir çalışması var mı?
CEVAP: TÜFE Hesaplaması Güven Vermiyor: Genel
olarak emekli aylıkları 1.500-2.500 arasında değiştiğinden,
TÜFE oranlarına göre emekli aylıklarına yapılan artışların
koruyucu bir özelliği kalmamıştır. Emekli aylıkları ağırlıklı
olarak gıda ve konut (elektrik, doğalgaz, su ve kira)
harcamalarına ayrılmaktadır. TÜİK, gelir gruplarına göre
enflasyon hesaplamasını yapmadığından, tüketici fiyat
artışları emeklilerin harcamalarını temsilde yetersiz
kalmaktadır. Emekli aylıkları düşük kaldığından, yüzdeli
artışlar yerine seyyanen artışların yapılması gerekir.
Türkiye Emekliler Derneği, intibak ile birlikte emekli
aylıklarının iyileştirilmesini savunmaktadır. Bu konudaki
taleplerimiz, Hükümet ve kamuoyu ile de paylaşılmıştır.
SORU: 52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarıldığını,
doktor reçetemi yazarken söyledi. Bu nasıl bir uygulama?
İlaç bedellerinin cepten ödenmesi, emekli aylıklarımızı
küçültmektedir? Bu karar geri alınmalı?

CEVAP: Sağlıktan Tasarruf yapılmamalı: SGK'nın bazı
önemli ilaçları geri ödeme listesinden çıkarması, alım gücü
g i d e re k d ü ş e n e m e k l i l e r i m i z i n i l a c a u l a ş m a s ı n ı
zorlaştıracaktır. Temel bir insan hakkı olan sağlık
hizmetlerinden tasarruf yapılmamalıdır. Sağlık Uygulama
Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklikle, 52 ilaç ödeme listesinden
çıkarılmıştır. Kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap
giderici spreyler, ağız ve boğaz spreyleri, diş jelleri geniş bir
şekilde kullanılan ilaçların ödeme listesinden çıkarılması,
eşdeğer ilaç farkının alınmasındaki oranın yüzde 10'dan yüzde
5'e düşürülmesi, bazı ilaçların tek kutu ile sınırlandırılmasından tasarruf yapılması, sosyal devlet yaklaşımıyla da
bağdaşmamaktadır.
Anayasamızda güvence altına alınan halkın sağlığını
korumakla görevli devletimiz, sağlık hizmetlerini ticari bir
işletme gibi yönetmemelidir. Halkın genellikle kullandığı ve
doktorların reçetelendirdiği 52 ilacın SGK tarafından
karşılanmayacak olması, ödeme gücü giderek zayıflayan
emeklilerimiz ve dar gelirli kesimlerin sağlık hakları risk
altında kalacaktır. Bu karar yeniden değerlendirilmeli ve
geçim zorluğu yaşayan geniş kitlelerin bütçelerine yeni yük
gelmemesi için bu yanlıştan geri dönülmelidir. SGK Sağlık
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nda sosyal kesimlerin
temsil edilmemesi, önemli bir eksiklik olarak görülmeli ve tek
taraflı karar ile halkın sağlığı üzerinden tasarruf
yapılmamalıdır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 2021 RAPORU
Covid -19 salgını , her ülkede sürdürülebilir kalkınma için bir
gerileme yaratmıştır. 2015 yılından bu yana ilk kez 2020 için küresel ortalama
sürdürülebilir kalkınma hedefleri puanı önceki yıla göre düştü. Düşüşe neden
artan yoksulluk oranları ve işsizlik. Pandemi , sürdürülebilir kalkınmanın
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını etkiledi. Pandemi devam ederken
sürdürülebilir bir kalkınma ve ekonomik iyileşme beklenemez. Düşük gelirli
gelişmekte olan ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu acil
müdahale ve yatırıma dayalı kurtarma planlarını finanse etmek için mali
güçten yoksundur. Zengin ülkelerin pandemiden fakir ülkelere göre daha
hızlı kurtulmaları muhtemeldir.
Pandemi sürdürülebilir kalkınma için bir gerileme yaşatsa da , 2030
gündemi ve Paris iklim antlaşması ile birlikte sürdürülebilir kalkınma
hedefleri daha iyiyi inşa etmek için doğru yolu gösteriyor. Ekosistemlere ve
doğaya verilen zararlar daha çok pandemi yaratacaktır. Hiçbir ülke bu
küresel şokları tek başına önleyemez. Tüm ülkeler BM genel sekreteri
tarafından 2019 yılında başlatılan sürdürülebilir kalkınma hedefleri için on
yıllık eylemi desteklemelidirler. 2021 endeksi üç İskandinav ülkesini zirvede
tutarken bu ülkelerin bile birkaç hedefe ulaşmada büyük zorluklarla karşı
karşıya olduğunu gösteriyor. Birçok zengin ülkedeki vergi cennetleri diğer
ülkelerin hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara
ulaşımı engelliyor.
Pandemi , evrensel sağlık kapsamına ve özellikle dijital altyapı olmak
üzere temel altyapıya evrensel erişime yönelik ilerlemeyi hızlandırma
ihtiyacının altını çizdi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri , ülkeleri sosyal
güvenlik sistemlerini güçlendirmeye ve temel tıbbi hizmetler için evrensel
sağlık kapsamına geçmeye çağırmaktadır. Dijital uygulamaların önemi öne
çıktı. Sağlam ve zamanında edinilen verilere ihtiyaç vardır. İstatiksel
kapasiteleri güçlendirmek için daha fazla yatırıma ihtiyaç var.
Sürdürülebilir kalkınma raporu ülkelerin sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemenin küresel bir
değerlendirmesidir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri endeks puanı,
performansın bir yüzdesidir. Bir ülkenin puanı ile 100 tam puan arasındaki
fark, hedeflere ulaşmak için aşılması gereken yüzde puan cinsinin
mesafesidir. 2021 endeksi geçen yıla göre daha az olan 165 ülkeyi kapsıyor.
BM 193 üyeye sahiptir. Bu yıl ki rapor iyi veri kapsamı nedeniyle 91 küresel
göstergeniz yanı sıra OECD ülkeleri için 30 ek gösterge içeriyor.

Ülkeler genel puanlarına göre sıralanıyor. İlk sırada 85.90 puanla
Finlandiya var. Almanya 82.48 puanla dördüncü, ABD 76.01 puanla
32.ci, Yunanistan 75,4 puanla 37.ci, Türkiye 70.38 puanla 70.sırada. Son
sıra 165 burda. 38,27 puanla Orta Afrika Cumhuriyeti var. Genel puan
bir ülkenin 17 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tümüne ulaşma
yolunda toplam ilerlemeleri ölçer. 100 puan tamamına ulaşıldığının
göstergesidir. Ülkelerin eylemlerinin diğer ülkelerin sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine ulaşma yeteneklerini üzerinde olumlu ve olumsuz
etkilerini ifade eden yayılma endeksi , bunu güvenlik, ekonomi ve finans
ile ticarette somutlaşan çevresel ve sosyal etkiler olmak üzere 3 boyutta
değerlendirir. Ülkemizin bu alanda puanı 93.7 dir. Bu puanı 165 ülke
içinde 89. Sıradayız. OECD ülkelerinin ortalama puanı bu alanda 70.1
Sosyal kalkınma hedeflerine tek tek baktığımızda ;
1Sıfır yoksulluk ; önemli zorluklar devam ediyor.
Hedeflere yaklaşım başarılı, yoksulluğu tüm biçimleriyle her yerde
sonlandırmamız tavsiye ediliyor.
2Sıfır açlık ; orta derecede iyileşme hedefe ulaşmak için
yetersiz. Açlığı sonlandırmamız , gıda güvenliğini ve gelişmiş beslenmeyi
sağlamamız, sürdürülebilir tarımı teşvik etmemiz isteniyor.
3İyi sağlık ve esenlik ; orta derecede iyileşme hedefe
ulaşmak için yetersiz. Sağlıklı yaşamlar sağlamamız ve herkes için refahı
sağlamamız isteniyor. Doğuşta beklenen yaşam süresinde hedefi
takipteyiz.
4Kaliteli eğitim; Önemli zorluklar devam ederken
hedeflere yaklaşım başarılı.Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamalı
ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatı yaratmalıyız..
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5Cinsiyet eşitliği; Büyük
zorluklar devam ederken durgunluk
gösteriyoruz. Cinsiyet eşitliğini
sağlamamız, kadınlarımızı
güçlendirmemiz gerekiyor. Kadınlarımızın işgücüne katılımını
artırmalıyız. Ücretsiz iş yapmada kadınlarımız aleyhine olan durum
düzeltilmeli.
6Temiz su ve sanitasyon; puan orta derecede iyileşiyor
ancak hedefe ulaşmak için yetersiz . Kullanılabilir ve sürdürülebilir
yönetim sağlanmalı.
7Uygun fiyatlı ve temiz enerji; puan orta derecede
iyileşiyor ancak hedefe ulaşmak için yetersiz. Herkes için uygun fiyatlı,
güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlamamız isteniyor.
8İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme; Durgunluk var.
Herkes için sürdürülebilir kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik
büyümeyi tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işi teşvik etmeliyiz.
9Sanayi, yenilik ve altyapı; puan orta derecede iyileşiyor
ancak hedefe ulaşmak için yetersiz. Dayanıklı altyapı oluşturmalı,
kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmeli, yeniliği
desteklemeliyiz. İnternet kullanan nüfusumuzda artış var.
10Azaltılmış eşitsizlikler; Puan düşüyor, eşitsizliği
azaltmalıyız. Yaşlı yoksulluk oranını düşürmeliyiz, bunun yolu sosyal
güvenlik sisteminde adaleti sağlamak.
11Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; puan orta
derecede iyileşiyor.Şehirler ve insan yerleşmelerini kapsayıcı, güvenli,
dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Toplu taşımadan
memnuniyet azalıyor.
12Sorumlu tüketim ve üretim ;yeterli veri yok. Önemli
zorluklar devam ediyor. Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıpları
sağlamalıyız. Kentsel katı atık geri dönüştürülmeli.
13İklim eylemi; durgunluk gösteriyor. İklim değişikliği
ve etkileriyle mücadele etmek için acilen harekete geçmeliyiz.
14Suyun altında yaşam ;durgunluk gösteriyor. Denizleri,
deniz kaynaklarını korumalı ve sürdürülebilir şekilde kullanmalıyız.
15Karada yaşam; durgunluk var. Karasal ekosistemlerin
sürdürülebilir
kullanımını
korumalı, düzeltmeli, teşvik etmeli,
ormanlarımızı sürdürülebilir bir şekilde yönetmeli , çölleşmeyle
mücadele etmeli, arazi bozulmasını durdurmalı ve tersine çevirmeli,
biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmalıyız.
16Barış, adalet ve güçlü kurumlar; Durgunluk var.
Barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmeli, herkes için adalete erişim
sağlanmalı, her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar
inşa etmeliyiz. Yaşadıkları şehirde geceleri yalnız yürürken kendilerini
güvende hisseden nüfus sayısında azalma var. Sivil toplum kuruluşları
desteklenmeli.
17Hedefler için ortaklıklar; puan orta derecede iyileşiyor.
Uygulama araçlarını güçlendirmeli, küresel ortaklıkları
canlandırmalıyız.
Bu raporu iyi değerlendirmeli, noksanlıklarımızı tamamlamalı,
veri toplamada daha çok emek sarfetmeli. Sivil toplum kuruluşlarının
çalışma ve araştırmalarını daha fazla önem vermeliyiz. Ülke puanımızı
ve sıramızı artırmamız için elbirliği ile heyecanla çalışma zamanı.
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