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Sayın Başkanım,
Projenin Değerli Ortakları,
Değerli Katılımcılar,
Öncelikle hepinize teşriflerinizden dolayı hoş geldiniz diyorum.
Malumunuz yaşadığımız çağ belirli ortak yerlerdeki sorunların sadece o yerlerle
sınırlı kalmayıp, küresel etkiler doğurduğu bir çağ. Türkiye’deki bir problem, bir sağlık
sorunu çeşitli nedenlerle, sosyal güvenlik iletişimiyle, ulaştırmayla anında İsveç’te
Belçika’da Hollanda’da veya anlamadığımız bir şekilde Hindistan’da etkiler ortaya
koyabilmektedir. Eskilerin ifadesiyle dünyanın global bir köye dönüştüğü bir ortamda artık
yerel sorunları yerel politikalarla, yerel önlemlerle kontrol altına almak mümkün değil. Bu
kapsamda dünyanın en gelişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun da hem hizmet ettiğimiz kendi
sigortalılarımız hem de hizmet ettiğimiz çeşitli anlaşmalarla yurt dışındaki partnerlerimizle
birlikte politikalar geliştirmesi gerekiyor.
Bunların içinde baktığımızda yaşlılık önemli bir husus. Bu hayatın bir gerçeği, insan
yaşayan bir organizma. Yaşlılık doğduğumuz gün başlar ve dünyadaki tüm yaşantımız
aslında yaşlanmaya doğru gider. Fakat yaşlı olmak tabiri caizse amorti olmuş, işi bitmiş,
devletin, toplumun sırtında yük haline gelmiş bir olgu değil. Toplumun temel ihtiyaçlarına
baktığımız zaman sağlıklı bir yaşlılık, yaşlanma sürecinin sağlıklı olarak idame ettirilmesi
bireyin önce kendisi için, sonra ailesi ve toplum için değerli olarak hissetmesi, üretkenliğini
devam ettirebilmesi, kendisinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için önemli. Onun
için bir kere sağlıklı olması gerekiyor. Ama her şeyden önce psikolojik olarak kendisini buna
hazırlaması gerekiyor. Yaşlanmayla birlikte sosyal çevresi, iş çevresi değişiyor. Doğal
olarak bünyeyle ilgili çeşitli arızalar, tıbbi problemler ortaya çıkıyor ve ister istemez çöküntü
söz konusu.
Türkiye’de yapılan çalışmalarda görüyoruz ki, emekli olduktan sonra insanların
kendilerini ciddi bir şekilde boşluğun içinde hissettiğine dair bulgular var. Bu kişilerin
toplum için halen değerli olduklarını, birey olarak verimli olduklarını ve birey olarak
kendilerini yeniden düzeltebileceklerini önlerine koymamız gerekiyor.
Sağlıklı bir yaşam derken projenin kapsamında anladığımız ilaçların doğru
kullanılması, sağlık harcamalarının kontrol altına alınması ve Sosyal Güvenlik Kurumunun
da bunlara daha az harcama yapması değil. Sosyal Güvenlik Kurumu tüm sağlık
harcamalarını, Sayın Bakanımızın işaret ettiği gibi, maliyeti ilk önce düşünen bir Kurum

değildir. Maliyet en son ele aldığımız başlıklardan birisi, öncelikle sağlıklı yaşamı finanse
eden bir Kurumuz. Biz sadece hastalık finanse eden bir Kurum değiliz.
Sağlıklı bir yaşamı temin etmek için de öncelikle hem fiziksel olarak hem de
psikolojik olarak bireylerin kendilerini sağlıklı hissetmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu
kapsamda hem bulaşıcı hastalığı olmayanların Türkiye’de ve Avrupa’nın 3 tane ülkesi örnek
seçilmiş özellikle bu da bizim için önemli ciddi entegrasyonumuzun olduğu ülkeler arasında
ilk sırada yer aldığımız bir gerçek. Avrupa Birliğinin projesiyle desteklediği bir proje ki
projelerde Akılcı İlaç Kullanımı Projesi’nden bahsetmiştim, Sosyal Güvenlik Kurumu 300
milyar TL’yi aşan bir bütçeyi yöneten bir Kurum. Dolayısıyla bizim için bu miktarlar, bu
meblağlar önemli değil. Ama şöyle önemli, beraber işbirliği yapmamızı geliştiriyor.
Partnerlerimizle birlikte iş yapabilmek önemli. Bir de bu projelerin şöyle bir etkisi var:
Meblağ küçük olabilir ama etkisi ve yönelimi itibariyle daha başka durumlarımızın dikkatini
çeker. Zaten hükümet programında da yer alıyor, yaşlılık sigortasıyla ilgili bir çalışma.
Sosyal Güvenlik Kurumuna bir görev verilmiş. Bu konuda teknik alt yapıda çalışmalar
Kurumumuzda zaten yapılıyor. Bu projeler belki karanlık noktalarımızı, göremediğimiz
noktaları görmemizi sağlıyor. Sonuç olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ulusal bir Kurum
olmakla birlikte dünyanın nerde vatandaşı varsa oradaki bütün Sosyal Güvenlik
Kurumlarıyla entegre iş yapan bir Kurum. Bu tip projeler bu özelliğimizi öne çıkarıyor, daha
görünür
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getiriyor.
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kabiliyetimizi geliştiren projeler.
İnsanlığın ortak sorunları dediğimiz zaman özellikle yaşlılıkta artan sağlık giderleri,
tıbbi hizmetlerin yaygınlaştırılması ve modern tıptaki gelişmeleri derlediğimizde gelişmiş
ülkelerdeki temel problemlerin en büyük sorunu yaşlı nüfus. Yaşlanma arzulanan bir
durum, genç yaşta ölüm ve bebek ölümlerinin kontrol altına alınmasıyla birlikte yaşlı nüfus
oranının toplam nüfusa oranı gittikçe artıyor. Tabi bunda iki tane yan etki var. Birisi sağlık
harcamalarındaki artış, biri de sosyal güvenlik sistemlerinin giderlerinin artması. Fakat
sağlıklı bir yaşlanma programının ortaya koyulması ve üretkenliğin devam etmesi yaşlı ve
artık üretemeyen profilin ortadan kalkmasını sağlamakta.
Nüfus profilinin gittikçe yaşlandığını göz önüne alırsak, yaşlı nüfusun toplumda
arttığı görülmekte. Bu beklenen bir durum çünkü giderek tıbbi hizmetlerdeki yaygınlaşma
ve sağlık giderlerine yapılan yatırımlarla birlikte genç yaştaki ölümler ciddi oranda azaldı.
İnsanlar artık daha fazla yaşıyor ve yaşlanıyor. İnsanlar yaşlıyken onları nasıl idame
ettireceğiz? Yaşlılık bir başına bir başarı göstergesi olamaz. Eskiden ülkelerin gelişmişlik
göstergeleri değerlendirirken yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı ele alınıyordu. Artık o yaşlı
nüfusun toplumdaki aktifliğine bakılıyor. Yoksa bir tükenmişlik sendromu yaşıyor mu bu
ciddi bir problem.

Biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sadece sağlığı finanse eden bir Kurum olamayız.
Biz doğumundan hatta doğum öncesinden başlayıp ölümüne kadar olan tüm süreçte bütün
vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik problemlerine el atan bir Kurumuz. Yaşlılar sadece bizim
emekli maaşı gönderip sağlık harcamalarını finanse ettiğimiz kesim değil aynı zamanda
kendilerini müreffeh hissedecekleri, değerli hissedecekleri bir sistem kurmamız gerekiyor.
Bu proje bize bunu hatırlatıyor. Yaşlılarımızın hayatın tadını çıkaran bireyler olarak
hayatlarına devam etmelerini sağlamalıyız.
Belki Türkiye hem coğrafi olarak hem kültürel olarak, hem Asya’nın hem de
Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası. Bu tip projelerle de kendi ilişkilerimizi artırmayı
hedefliyoruz.
Katkıları için bütün paydaşlarımıza, hem ulusal hem de uluslararası, hepsine
teşekkür ediyorum. Projenin önemli paydaşlarından birisi Türk Eczacıları Birliği. Sosyal
Güvenlik Kurumunun da en önemli paydaşlarından biri. Çünkü biz onları mahallenin sağlık
danışmanı olarak görüyoruz. Hem buraya katkıları hem de projeye desteklerinden dolayı
teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum.

