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KONU: Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 

Hakkında. 

2/1/2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9721 sayılı çalışanların işverenleri aracılığıyla 

otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilmelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik 

1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İşverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 45 yaşını doldurmamış Türk 

vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybedenler ve bunlarla birlikte işlem göre çocukları otomatik katılım kapsamında 

bulunmaktadırlar. İşverenin kapsama alınmasından sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte 45 

yaşını doldurmamış olanlar da emeklilik planına dahil edileceklerdir. 

Kamu İdarelerinde Çalışanların Kapsama Alınması: 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 

cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 1/4/2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/4/2017 

tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edileceklerdir.  

 Diğer kamu idarelerinde 1/1/2018 tarihi itibarıyla mevcut çalışanların ise 1/1/2018 tarihinden 

itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilmeleri gerekmektedir. 

 Daha sonra ilgili kamu idarelerinde işe başlayanlar, işe başladığı tarih itibarıyla kendiliğinden 

ilgili emeklilik planına dahil edileceklerdir.  

Özel Sektörde Çalışanların Kapsama Alınması: 

Özel sektörde istihdam edilen çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile 

imzalamış olduğu sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilir. 

Bu çerçevede çalışanlar işverenin çalışan sayısına göre aşağıdaki sürelerde emeklilik planına dahil 

edilecek olup aşağıda belirtilen tarihlerden daha sonra kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya 

başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edilecektir. 

Çalışan Sayısı Otomatik BES Katılım Tarihi 

1.000 kişi ve üzeri 1 Ocak 2017 

250-999 kişi 1 Nisan 2017 

100-249 kişi 1 Temmuz 2017 

50-99 kişi 1 Ocak 2018 

10-49 kişi 1 Temmuz 2018 

5-9 kişi 1 Ocak 2019 
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Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki 

çalışanların toplamı gözönünde bulundurulacak olup kapsama alınma tarihi itibarıyla geçerli Sosyal 

Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır. Kapsama alınma tarihini takip eden dönemlerde 

çalışan sayısındaki değişimler dikkate alınmayacaktır. 

Çalışan Katkı Payının Hesaplanması: 

Çalışanlarında ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, çalışanın prime esas 

kazancının veya emeklilik keseneğine esas aylığının % 3’üne karşılık gelen tutardır.  

Örnek: 2017 yılında; asgari ücret alan çalışan için aylık 53 TL, SGK tavanı ve üzerinde ücret alan 

çalışan için ise aylık 399 TL hesaplanan çalışan katkı payı tutarı, ilgili işveren tarafından çalışanın 

ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılacaktır. 

Yukarıdaki şekilde hesaplanan katkı payı tutarının en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip 

eden iş günü, işveren tarafından sözleşme imzalanmış olan bireysel emeklilik şirketine aktarılması 

gerekmektedir.  

Çalışanın kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığında, kapsama 

alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmayacaktır. Ücreti 

peşin ödenen çalışanlara, kapsama alınma tarihinden önceki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan 

katkı payı kesintisi yapılmayacaktır. 

 
 
 
Saygılarımla, 

Serdar GÜMÜŞAY 

Yeminli Mali Müşavir 

 


