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Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)  

Hakkında Özet Bilgiler  
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EGM’nin Kuruluş Tarihi ve Sermaye Yapısı 

EGM, 4632 sayılı Kanunun 20/A maddesi uyarınca 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi 4.275.225 TL’dir. 

SERMAYE 

GRUBU

HİSSE 

TUTARI (TL)

SERMAYE 

GRUBU

HİSSE 

TUTARI (TL)

A 225 B 237.500

B 237.500 B 237.500

B 237.500 B 237.500

B 237.500 B 237.500

B 237.500 B 237.500

B 237.500 B 237.500

B 237.500 B 237.500

B 237.500 B 237.500

B 237.500 B 237.500

B 237.500
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4632 Sayılı Kanunun 20/A Maddesi: 
EGM’nin Temel Amaçları 
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Bireysel emeklilik 
sisteminin güvenli ve 

etkin biçimde 
işletilmesini sağlamak 

Katılımcı hak ve 
menfaatlerini korumak 



Kanunun 20/A Maddesi Kapsamında  
EGM’nin Görevleri 
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Şirketlerin, bireysel 
emeklilik aracılarının 
ve EYF’leri yöneten 

PYŞ’lerin 
faaliyetlerinin 

gözetim ve 
denetimine yönelik 

alt yapı oluşturulması 

Gözetime konu kişi 
ve kuruluşların 

faaliyetlerinin piyasa 
kurallarına ve 

mevzuata 
uygunluğunun sürekli 

olarak kontrol 
edilmesi 

Bireysel emeklilik 
hesaplarına, 

emeklilik planlarına 
ilişkin işlemlerin 

yapılması, 
katılımcılara ait 

bilgilerin saklanması, 
bu bilgilerin 

doğruluğunun ve 
tutarlılığının kontrol 

edilmesi 

Devlet Katkısı 
hesaplama, şirketler 
arası aktarım başta 

olmak üzere merkezi 
operasyonların icra 

edilmesi 

Kamunun ve 
katılımcıların 

bilgilendirilmesi, 
istatistik üretimi 

Bakanlığın politika ve 
strateji üretme 
işlevine katkı 
sağlanması 

Bireysel emeklilik 
aracıları siciline ve 
bireysel emeklilik 
aracıları sınavına 
ilişkin işlemlerin 

yapılması 

Hayat sigortaları ve 
diğer sigorta 

branşlarına ilişkin 
verilebilecek diğer 

görevlerin 
yürütülmesi 



Sosyal Koruma Sistemleri Bakımından 

Türkiye’nin Konumu  
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I. BASAMAK II. BASAMAK III. BASAMAK

Kamu Sosyal Güvenlik 

Sistemi

Zorunlu Özel Emeklilik 

Sistemi

Gönüllü Özel Emeklilik 

Sistemi

Asgari Koruma Sağlayan 

Programlar

Diğer destek 

programları

Ücretle ilişkili sosyal 

sigorta rejimleri
 Fonlu Sistem               Fonlu Sistem

Sosyal Sigorta (Yaşlılık, 

maluliyet, ölüm, sağlık)

Mesleki/iş yeri bazlı
Yaşlılara, engellilere, 

yoksullara vd. yapılan prim 

karşılığı olmayan düzenli 

ödemeler

STÖ'lerin sosyal 

yardımlaşma programları

İşsizlik Sigortası -Tanımlanmış Fayda esaslı Tanımlanmış Katkı esaslı

Yerel yönetimlerin 

yardımları

Kıdem Tazminatı -Tanımlanmış Katkı esaslı
Sosyal hizmetler

DİĞER BASAMAKLAR

Sosyal Koruma Sistemi Jenerik Mimarisi

Kaynaklar:  
(1) Dünya Bankası (1994), «Averting the Old Age Crisis», Oxford University Press 
(2) Dünya Bankası (2008), «Pension Conceptual Framework», Woldbank Pension Reform Primer Series, Washington DC  
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1. Basamak: Sigortalı çalışanların çalışma hayatlarındaki kazançlarına bağlı olarak emeklilikleri boyunca asgari 
yaşam giderlerini karşılamaya yönelik temel gelir elde etmelerini amaçlar. 
2. Basamak: Sigortalıların sosyal güvenlik sisteminde emekliliklerinde oluşacak gelir kaybını telafi edecek, 
çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin sağlanması ve hane halkı 
tasarrufunun artırılmasını amaçlar. 
3. Basamak: Bireylerin ilave gelir beklentisini karşılamayı ve hayat döngüsündeki önemli olaylarda (örneğin ev 
alımı, eğitim, evlilik vb) kullanılmak üzere ek birikimin sağlanmasını amaçlar.  



I. BASAMAK II. BASAMAK III. BASAMAK

Kamu Sosyal 

Güvenlik Sistemi
Gönüllü BES

Sosyal Yardımlar 

ve Hizmetler

Diğer destek 

programları

SGK (Yaşlılık, maluliyet, 

ölüm, sağlık 

sigortaları)

STÖ'lerin sosyal 

yardımlaşma programları

İşsizlik Sigortası Fonu

Zekat müessesesi

Kıdem Tazminatı
Diğer

Türkiye'deki Sosyal Koruma Sistemi 

DİĞER BASAMAKLAR

2022 sayılı Kanun 

çerçevesinde 65 yaş 

ve üzerindeki 

muhtaç, kimsesiz 

veya güçsüz kişilere 

yapılan düzenli aylık 

ödemeler

AÇSHB, Belediyeler 

gibi kurumların 

sağladığı sosyal 

yardımlar ve 

hizmetler

Otomatik
Katılım 
Sistemi

Giriş zorunlu

Çıkış serbest

Güçlü bir II. Basamak Emeklilik sistemi bulunmadığından, Türkiye’nin sosyal 
koruma sistemi gelişmiş ekonomilerin sosyal koruma sistemlerinden ciddi 
şekilde ayrışmaktadır. 
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Türkiye’de I. Basamak Emeklilik Sistemi sürdürülebilirlik 
sorunuyla karşılaşacaktır. 
• Türkiye’nin I. basamak emeklilik sistemi (SGK) diğer ülke örneklerine göre oldukça cömerttir: 

– Net aylık bağlama oranı Türkiye’de %102 iken, örnek ülkelerin ortalaması %66 civarındadır. 

 

• Türkiye’de ortalama emeklilik yaşı 50,7 olup, OECD ortalamasının çok altındadır. 

 

• Türkiye’de dul ve yetim aylıklarının kapsamı ve süresi dünya ortalamasının çok üzerinde olup, 
SGK bütçesine ciddi baskı yapmaktadır. 

 

• SGK’nın tahsilat oranı (ücretli çalışanlarda %85, kendi nam ve hesabına çalışanlarda %65) çok 
düşüktür.  

 

• Tahsil edilen sağlık sigortası primleri ile, sağlanan sağlık yardımlarının finansmanı uzun vadede 
sürdürülebilir değildir. 

 

• SGK prim gelirlerinin emekli aylıklarını karşılama oranı son yıllarda %70-75 bandında 
gezinmektedir. 

 

• Emekli başına 1000 TL bayram ikramiyesi gibi prim karşılığı olmayan uygulamalar SGK’nın 
aktüeryal dengelerini ciddi şekilde bozmaktadır. 

 

• EYT tartışmaları koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan popülizm tartışmalarının 
tekrarlanması riski ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. 
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Türkiye’de kıdem tazminatı müessesesi iyi 
işlememektedir. 

• Aynı amaçlara hizmet eden kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası 
sistemlerinin bir arada yürütülmesi işverenler ve Devlet üzerinde ciddi bir 
yüktür. Her iki sistemi birlikte bulunduran çok az ülke vardır. 

 

• Türkiye’de bugüne kadar mavi yakalı çalışanların sadece %15’i, beyaz 
yakalıların ise %35’i kıdem tazminatını hak edebilmiştir. Bunların ağırlığını 
kamuda ve kurumsal büyük şirketlerde çalışanlar oluşturmaktadır. 

 

• Kıdem tazminatı işveren ve çalışan arasında çok ciddi bir ihtilaf konusudur. 
İş mahkemelerinde görülen davaların %70’i kıdem tazminatıyla ilgilidir 
(yılda 160.000 dava) 
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Demografik risk: Türkiye nüfusu yaşlanmaktadır 
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Toplam Nüfus 

Doğumda Hayatta Kalma Beklentisi 

Yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payı (%) 



İşgücü piyasasının ciddi yapısal sorunları vardır. 

• İşgücüne katılma oranı: %53,9 
– Kadınlar: %35 

– Erkekler: %73,2 

 

• İşsizlik Oranı: %14 
– Genç Nüfusun işsizlik oranı: %27,4 

 

• Kayıt dışı çalışanların oranı: % 36,1 

 

• İstihdamın işverene maliyeti yüksektir. 
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*Ağustos 2019 itibariyle 



Emeklilik Yatırım Fonlarının Büyüklüğü ve  
İnsani Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki 

Kaynaklar:  (1)Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update  
                     (2) OECD Pension Markets in Focus, 2018. 

13 



Emeklilik Yatırım Fonlarının Büyüklüğü ve  
Milli Gelir Arasındaki İlişki 
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BCG tarafından 17 seçilmiş ülke için yapılan analizde, kişi başına milli gelir ve özel emeklilik 
fonlarının toplam varlık büyüklüğü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu 
ortaya koymaktadır.  
 

b 



Kaynak: 
Melbourne 
Mercer Global 
Pension Index 
2019 
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Bireysel Emeklilik Sisteminin 

Sorunları 
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1) Paydaş Temelli Sorunlar 

Finansal Okuryazarlık Oranının Düşük Olması 

• Finansal konularda milli eğitim müfredatımızın yetersizliği 

• Yetersiz finans bilgisi ve kültürel etkenlerin tasarruf alışkanlıklarını etkilemesi 

• Kamunun finans konusunda yeterince bilgilendirilmemesi 

  

İnanç ve İdeolojik Saikler 

• Sistemde faizsiz fonlar olduğunun mütedeyyin vatandaşlarca iyi bilinmemesi 

• Sistemin İslam'a göre caiz olmadığı tezviratının sosyal medyada ve kamuoyunda dillendirilmesi 

• Sistemin ideolojik bir amaca hizmet ettiği veya hükümet projesi olduğunun düşünülmesi 

  

Siyaset kurumunun sistemi sahiplenmesine ihtiyaç duyulması 

• Sistemin tanıtımına yönelik hükümet himayesinde muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin de desteği 
alınarak bir iletişim stratejisinin tasarlanmaması 

• Kamuoyunun BES' e / OKS' ye katılım konusunda desteğinin sağlanmaması 

• BES’in; 

– Sadece mevcut hükümet projesi olmadığının, 

– Temel kurgunun koalisyon hükümetleri zamanına uzandığının, 

– Sistemin ulusal çıkarlarımıza hizmet edeceğinin, 

– Siyaset üstü bir konu olduğunun,  

    topluma yeterli seviyede aktarılamaması 
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Sisteme Kısa Vadeli Bakış 

• Kamuoyu çoğunluğunun BES' i uzun vadeli yatırım ve tasarruf sistemi olarak görmemesi 

• Emeklilik yaşının çok yüksek bulunması, emeklilik hedeflenmemesi 

• Nakit ihtiyacı için ilk gözden çıkarılan tasarruf aracı olması 

• Alt düzenleme eksikliği nedeniyle kanuni hak olmasına rağmen kısmi çıkış yapılamaması 

• Birikimin teminat gösterilememesi 

  

Sisteme Yönelik Olumsuz Algılar 

• Negatif getiri algısı 

• Giriş aidatının anapara üzerinden toplu kesilmesi 

• Sosyal medya ve basındaki olumsuz söylemler 

• Geçmişte uygulanan ÇTTH, KEY gibi tasarruf sistemlerine kamuoyunun tepkisi 

• Sistemin aşırı karmaşık ve bürokratik bulunması 

• Devlet katkısının düşürülmesi veya kaldırılması kaygısı 

 

Vergi Uygulamaları 

• Sistemden çıkışta uygulanan vergilerin diğer yatırım alternatiflerine göre avantajlı olmaması 

• Uygulanan vergi oranlarının uzun vadeli yatırımı teşvik etmemesi 

 

1) Paydaş Temelli Sorunlar… 
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2) BES ve OKS’nin Genel Sorunları 
Sistemin Karmaşıklığı 

• Karmaşık ve detaylı mevzuat düzenlemeleri 

• Sistemin tasarımında sistem ve değer zinciri yaklaşımlarının kullanılmaması 

• Süreç ve kesinti yapılarının karmaşıklığı 

• Mevzuat değişikliklerinin sık olması ve bunlara uyum sürelerinin yetersizliği 

• Operasyonel süreçlerin karmaşıklığının ve uzun sürmesinin müşteri memnuniyetsizliği 
yaratması 

 

Dijitalleşme Oranının Düşüklüğü 

• Tasarımsal nedenlerle faaliyetlerin yüksek maliyetli olması, hizmet kalitesinin olumsuz 
etkilenmesi 

• Süreçlere bağlı olarak dijitalleşme maliyetlerinin yüksekliği 

• Bazı süreçlerin manuel işletilmesi 

 

Ölçek ve Karlılık Sorunu 

• BES ve OKS fonlarının; %68'inin en büyük 4 şirkette, %18'inin kamu emeklilik şirketlerinde, 
%14'ü ise 10 şirkette olması. 

• Piyasa payı düşük olan şirketlerin kar edebilmesi için uzun yıllara ihtiyacının olması 

• Yabancı sermayedarların karlılıkla ilgili beklentisi 
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OKS'de İşveren Desteğinin Olmaması 

• Yurtdışındaki uygulamalarda işveren katkısının sistemin başarısında en önemli özelliklerinden biri 
olduğunun Türkiye kamuoyunca da iyi bilinmesi, buna bağlı olarak paydaşların işveren katkısı beklentisi 
içerisinde olunması 

• İşveren katkısı olmadığı halde işverenin operasyonel yükümlülüğünün olması 

• İşverenlerin sistem hakkında yeterince bilgilendirmemesi nedeniyle olası yaptırımlara karşı endişe duyması 
ve çalışanlarını sistemden çıkışa zorlanması 

  

OKS' de Cayma Sürecinin Yanlış Algılanması 

• Aralık 2018’e kadarki dönemde mevzuatta yer alan "Cayma" tanımının 'Sistemden iki ay içinde çıkmazsanız, 
sonrasında hiç çıkamazsınız gibi söylemlerle yansıtılması 

• Cayma süresi sonrasında da sistemden çıkış yapılabileceğinin çalışanlar tarafından bilinmemesi 

  

OKS' de İşverenlerin Yükümlülüklerinin Bilinmemesi 

• İşverenlerin %29'nun çalışanları OKS' ye dâhil etmesi gerektiği halde dahil etmemesi 

• Kademeli geçişte esas alınan çalışan sayısı tespitinde açık olmayan hususlar 

• İşverenlerin bilgi yetersizliği nedeniyle sisteme geç/erken girişlerin olması 

• Bazı kurumların kamu kurumu olup olmadığının değerlendirilememesi 
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3) OKS’nin Sorunları 



OKS' de Katkı Payı Tahsilat Sürecindeki Sorunlar 

• İşverenin şirkete ödediği katkı payı tutarı ile bildirilen çalışan katkı payı tutarları 
arasındaki eşleştirme sorunu 

• Katkı payı oranının prime esas kazanç ve emeklilik keseneğine esas aylık üzerinden 
belirlenmesi ve her ay farklı tutar kesilmesi 

• Katkı payı ödeme gününe ilişkin mevzuat ve uygulamadaki problemler 

 

OKS' de Kamu Çalışanlarının İşlemlerine İlişkin Problemler 

• Kamuda farklı maaş hesaplama nedeniyle katkı payı ödeme sürecinde problemler 

• KBS dışı kurumlar ile mutabakat sorunları 

• Tayin, terfi gibi kurum değişikliği gerektiren durumlarda şirketler arası aktarım 
problemleri 

 

 

3) OKS’nin Sorunları… 
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OKS' de Çalışan Aleyhine İşveren Uygulamaları 
• Çalışan ücretinden kesilmesine rağmen aktarılmayan/geç aktarılan katkı payları 
• İşverenin çalışanları cayma veya sistemden çıkışa zorlaması 
• İşverenin sisteme girmemesi nedeniyle sisteme girmek istediği halde sisteme 

giremeyen çalışanlar 
• İşverenlerin idari para cezası, adli ceza, cebri tahsilat, mahkeme masrafları gibi 

birçok yaptırım ve çeşitli ihbar riskleriyle karşılaşma konusunda endişe duyması 
  
OKS' de İlgili Kurumların Geçiş Dönemine Yeterli Katkı Sağlanmaması  
• SGK' nın EGM arasında aşağıdaki konularda sinerji yaratmasına ihtiyaç duyulması; 

– EGM' nin talep ettiği verilerin temin edilmesi, 
– OKS katkı payı bildirimlerinin SGK alt yapısı üzerinden verilmesi, 
– İşverenlerin toplu iletişiminin SGK altyapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kanunla verilen inceleme/denetim 
görevine ilişkin yaptırım müessesesini işletememesi 
 

3) OKS’nin Sorunları… 
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4) Emeklilik Yatırım Fonları ile İlgili Sorunlar 
1. Felsefi Sorun: «Katılımcıların finansal okur-yazarlık düzeyi yüksektir. Katılımcı en rasyonel kararları verebilir» 

varsayımı ile yapılan sistem kurgusu 

 

2. Yatırım danışmanlığı müessesesinin gelişmemiş olması, mevzuatın bu alanı yeterince desteklememesi 

 

3. Fon işletim gider kesintisi mekanizmasının performans esaslı olmaması , fon yönetiminde hizmet kalitesi 
rekabetinin teşvik edilmesi ihtiyacı 

 

4. Katılımcıların sadece bulundukları emeklilik şirketinin fonlarını alabilmesi, her şirkette her fon türünün 
olmaması nedeniyle katılımcının  istediği enstrümana yatırım yapamaması (Katılımcının sınırsız bir şekilde 
her emeklilik şirketinin fonunu rahatça alabileceği bir yapının -açık  mimari- eksikliği) 

 

5. Finansal sistemin yeterince derin olmaması, yeni enstrümanlarının teşvik edilmemesi, varlık sınıflarına ilişkin 
sınırların kısıtlayıcı olması, etkin piyasa için temel şartların bazı fon grupları için henüz oluşmamış olması 

 

6. Robo-Advice/Yapay Zeka gibi katma değeri yüksek çözümlerin yeterince desteklenmemesi ve regüle 
edilmemiş olması 

 

7. BES sisteminin tasarımından kaynaklanan yapısal sorunlar 

 

8. Makroekonomik iklim ve faiz-döviz kuru-enflasyon sarmalı ile ilgili yapısal sorunların yol açtığı problemler 
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Üst Politika Belgeleri: 

 
11. Kalkınma Planı (2019-2023) 

 

Yeni Ekonomi Programı 
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egm.org.tr 
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İSTİKRARLI ve GÜÇLÜ EKONOMİ 
Tablo: Yurtiçi Tasarruflar; Mevcut Durum ve Hedefler 
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İSTİKRARLI ve GÜÇLÜ EKONOMİ 
Sektör İçin Belirlenen Hedefler 

• Tamamlayıcı emeklilik sisteminin bir 
bütün olarak geliştirilmesi,  

• BES’ten ve OKS’den çıkışları azaltmak 
amacıyla pratikte sorun oluşturan 
noktalarda mevzuat değişiklikleri 
yapılması,  

• Bireysel hesaplara dayalı kıdem tazminatı 
sistemi ile BES entegrasyonunun 
sağlanması. 

Planın BES’e ilişkin 
temel vurguları, yurtiçi 
tasarrufların artırılması 

ve sosyal güvenlik 
sisteminin 

sürdürülebilirliği 
üzerinedir.  

Bu bağlamda 
uygulanacak politika ve 
tedbirler 3 başlık altında 

özetlenebilir. 
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Kamu emeklilik sistemi 
dışındaki diğer emeklilik 

sistemlerine katılım teşvik 
edilecektir.  

Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının 
kapsamı genişletilecektir.  

Sektör, iş kolu veya mesleki esaslı 
tamamlayıcı emeklilik kurumlarının, 

iyi uygulama örnekleri 
doğrultusunda geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

BES katılımcı sayısı, sistemde 
kalış süresi ve fon tutarını 

artıracak şekilde 
geliştirilecektir. 

İSTİKRARLI ve GÜÇLÜ EKONOMİ 
Tamamlayıcı Emeklilik 
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İSTİKRARLI ve GÜÇLÜ EKONOMİ 
Devlet Katkısı ve Kısmi Ödeme 

Gençlerin uzun dönemli tasarruf 
eğilimini artırmak amacıyla BES için 

sunulan devlet katkısı yaşa göre 
farklılaştırılacaktır.  

Katılımcıların kısa vadeli nakit 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

amacıyla (sağlık, evlilik, eğitim, mülk 
sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle) 

sistemden çıkışı, birikimin kısmen 
ödenmesinin mümkün hale 
getirilmesi ile önlenecektir.  
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İSTİKRARLI ve GÜÇLÜ EKONOMİ 
OKS ve Kıdem Tazminatı Fonu 

Otomatik Katılım 
Sistemi’nde kalış süresini 

ve biriken fon tutarını 
artıracak düzenlemeler 

yapılacaktır.  

Sistemin, bireysel 
hesaplara dayalı olarak 

kurulacak kıdem 
tazminatı fonu ile 

entegrasyonu 
sağlanacaktır. 
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İSTİKRARLI ve GÜÇLÜ EKONOMİ, 

REKABETÇİ ÜRETİM ve VERİMLİLİK 
Emeklilik Yatırım Fonları 

 

Emeklilik fonlarında tasarruf 
olanakları artırılacaktır.   

Bu fonlarda oluşan kaynakların, 
sanayinin büyümesine 
yönlendirilmesi teşvik 

edilecektir. 

Dünyadaki emeklilik fonları 
başta olmak üzere, büyük ölçekli 

fonların ülkemize uzun vadeli 
yatırım yapmasına yönelik yeni 
finansal ürünler geliştirilecektir. 
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YENİ EKONOMİ PROGRAMI:  
Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 

• Bireysel emeklilik sisteminin (BES) yeniden yapılandırılması 
 

• Tüm paydaşların katılımı ile Kıdem Tazminatı Reformu’nun 
gerçekleştirilmesi  
 

• Kıdem Tazminatı Fonu ile BES’in entegrasyonu  
 

• 2020 Yılından İtibaren her Yıl OKS + Gönüllü BES’te en az 100 Milyar TL fon 
biriktirilmesi  
 

• Beş Yıl İçinde Milli Gelirin %10’unu Aşan bir Toplam Fon Büyüklüğüne 
Ulaşılması 
 

• Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (SDDK) Faaliyete 
Başlaması  

33 



Hedeflenen reformlar gerçekleştiğinde ulaşılacak sonuçlar 

34 

Yurt içi tasarruflar artacak. Kaynakların sermaye piyasalarına ve uzun vadeli «fizibl» 
yatırımlara daha fazla yönelmesi sağlanacak. Büyüme artacak. Cari açık azalacak. Nitelikli 
istihdam artacak. 
 
Kamu  borç yönetiminin daha uygun maliyetle yapılmasına ve risklerin daha iyi yönetmesine 
katkı sağlanacak. 
 
Finansal sistemin derinleşmesi ve genişlemesi sağlanacak, özel emeklilik sistemi ülkemizin 
finansal güvenliğinin sigortası işlevi görecek. 
  
Risklerin genç ve yaşlı nesiller arasında, hatta coğrafyalar arasında başarıyla dağıtılması 
sağlanacak. 
  
Yatırım yapılan firmalarda iyi yönetişim teşvik edilecek ve neticede bu firmaların verimliliği 
artarak, ekonomik büyümeye katkı sağlanacak. 
 
Bireyler gençken irasyonel şekilde harcayacakları kaynakları yaşlılıkta daha rasyonel şekilde 
kullanacak (tüketim düzeltmesi) 
 
Bireylerin yaşlılıklarında refah düzeylerinin korunmasına katkı sağlanacak. 
 
 



 

 

Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla arz olunur. 
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