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                                                                                             İstanbul, 02.12.2016 

 

 

SİRKÜLER ( 2016/46) 

 

Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi 

 

25 Ağustos 2016 tarih 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6740 sayılı “Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Bireysel 

Emeklilik Kanununda değişiklik yapılmıştır. Buna göre;  

 

 Türk vatandaşı veya Türk vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olan, 

 45 yaşını doldurmamış, 

 5510 sayılı Kanunun (a) ve (c) bentlerine göre çalışan veya çalışmaya başlayan, 

 

İşverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesi ile emeklilik planına 

dahil edilecektir.  

 

İşverenin Sorumluluğu  

 

 İşverenler çalışanlarını otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda 

Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dahil edecektir.  

Şirket seçiminde hizmet kalitesi, kesinti ve benzeri diğer huşuların işveren tarafından 

dikkate alınması gerekir.  

 

 Sisteme giriş sırasında işverenin çalışanlarından bir fon tercihini alması, tercihte 

bulunmayan çalışanları için  söz konusu tercihi kendisinin yapması gerekir. 

 

 Çalışanın katkı payı, SGK primine esas kazancının %3’ü olarak belirlenmiştir. Bu tutar en 

geç çalışanın ücretini ödeme gününü takip eden iş günü işveren tarafından emeklilik 

şirketine aktarılmalıdır. Çalışanların zamanında sisteme dahil edilmemesi, katkı payının 

zamanında şirkete aktarılmaması, geç/eksik aktarılması gibi nedenlerle çalışanın birikiminde 

oluşan parasal kayıptan işveren sorumludur. Ayrıca her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nca 100 TL idari para cezası uygulanacaktır. 

 

 Çalışanların otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha 

yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep etmeleri halinde işveren bu talebi 

yerine getirmekle sorumludur. 

 

 Çalışanın emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay 

içinde sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma halinde ödenen katkı payları, varsa 

hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilecek olup, 

emeklilik şirketi cayma süresinde ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak 

şekilde fon yönetiminden sorumludur.  
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 Cayma hakkını kullanmayan çalışanlar Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı 

ödemesine ara verilmesini talep edebilecektir. 

 

 İşverenler iki yıl süresince emeklilik şirketini değiştiremeyecek. İzleyen dönemde ise 

emeklilik şirketini yeniden değiştirebilmesi için ilgili şirkette en az bir yıl kalınması 

gerekecektir. 

 

Devlet Katkısı ve Emeklilik  

 

 Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden %25 oranında 

Devlet Katkısı sağlanacaktır.  

 

 Çalışanın cayma hakkını kullanmaması, sistemde kalmayı tercih etmesi halinde sisteme 

girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ilave Devlet katkısı sağlanacaktır.  

 

 Devlet katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, hak ediş süreleri şu oranlarda 

olacak. 

 

- 0-3 yıl içinde     % 0  

- 3-6 yıl içinde     % 15 

- 6-10 yıl içinde     % 35 

- 10 yıl ve sonrası için emeklilik öncesi  % 60,  

- 10 yıl ve sonrası için emeklilik dönemi  %100. 

 

Sistemde emeklilik hakkının kazanılabilmesi için en az 10 yıl bulunmak ve 56 yaşını tamamlamış 

olmak gerekmektedir.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

 

 

     Saygılarımızla, 

 

                                                                                               YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 

 

 

 

 


