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Emekliler Günü Mesajı

30 Haziran 2016
“Çalışma hayatlarını emeklilik ile taçlandıran tüm emeklilerimizin
emekliler gününü kutlarım”
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Dünya Emekliler
Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Bağlı mesajında şöyle dedi:
“Çalışma hayatlarını emeklilik ile taçlandıran tüm emeklilerimizin emekliler
gününü kutlarım.
Gazi Mustafa Kemal’in emekli olduğu gün olan 30 Haziran gününü hem bir
anma hem de emeklilerimizin yeni kazanımlarının değerlendirildiği bir gün olarak
görüyoruz.
Emeklilerimizin geleceğe güvenle baktığı bir sosyal güvenlik sistemi kurmak
için bütün imkânların seferber ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Nesiller arası bir yardımlaşma ve dayanışma sistemi olan sosyal güvenlik
sisteminin kalitesi artırıldıkça emeklilerimiz için daha çok refah ve huzur sağlanmış
olacaktır.
Çalışma, tecrübe, bilgi ve birikimleriyle ülkemizi, zorlu günlerden omuzlayıp
yarınlara taşıyan fedakâr emeklilerimizin emeklilik dönemlerini en kaliteli yaşam
koşullarında geçirmelidirler.
Sosyal devlet anlayışını ilke edinen bir sosyal güvenlik sistemi, emeklilik
günlerini, verilen emeklerin güzel meyvelerine dönüştürecektir.
Bu bilinç ve anlayışla emeklilerimiz için birçok iyileştirici düzenleme yapıldı.
Bu düzenlemeleri yeterli görmeyip daha da mutlu bir emeklilik hayatını oluşturacak
sistemi hazırlayacağız.
Son 14 yılda emeklilerimizin maaşlarında % 400’e varan (en düşük emekli
maaşlarında) zamlar yapılarak emeklilerimizin ekonomik sorunları büyük ölçüde
giderilmiş ve enflasyona ezilmelerinin önüne geçilmiştir.
Sosyal güvenlik destek primi kesintileri tamamen kaldırılarak, çalışan
emeklimizin yükleri biraz daha azaltılmış ve yapılan kesintiler kendilerine ilave bir
maaş artışı olarak yansıtılmıştır.
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Talebi olan emeklilerimizin aylıklarının konutlarında ödenmesi suretiyle en
insancıl yöntemlerin uygulanmasına azami hassasiyet gösterilmiştir.
Bayramlarda inancımızın ve kültürümüzün gereği, büyüklerimizi duyduğumuz
saygının bir yansıması olarak emeklilerimiz öncelikle düşünülmekte ve maaşları
bayram öncelerinde hesaplarına yatırılmaktadır.
Ülkemizde bankacılık hizmeti vermekte olan kuruluşların neredeyse tümüyle
anlaşmalar yapılarak, istedikleri bankadan ve şubeden maaş alma hakkı getirilmiş ve
emekliler için banka kuyrukları kavramı tarihe karışmıştır.
Bundan sonra da emeklilerimiz için gerekli her türlü iyileştirici düzenlemeyi
yaparak, gençlik yıllarında gösterdikleri çalışma ve gayretlerin emeklilikte bir sevince
dönüştüreceğiz.
Bir kez daha tüm emeklilerimizin, dünya emekliler gününü ve yaklaşmakta olan
Ramazan bayramlarını kutluyorum.”
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