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2017 YILINDA UYGULANACAK BI REYSEL 
EMEKLI LI K SI STEMI  (BES) AÇIKLAMALARI 

 

A. GİRİŞ 

01.01.2017 tarihinde uygulamaya girecek olan ve 45 yaş altı çalışanları kapsayacak BES 

uygulamasına ilişkin yeminli mali müşavirliğimizin açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

 

B. HANGİ İŞVERENLERİN SİSTEME DAHİL OLACAĞI 

Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminde (BES) kademeli geçiş söz konusu olacaktır. 

Şöyle ki; 

1 Ocak 2017’de 1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler, 

1 Nisan 2017’de 250-999 çalışanı olan ve merkezi bütçeli kamu kurumları, 

1 Temmuz 2017’de 100-249 çalışanı olan şirketler, 

1 Ocak 2018’de 50-99 çalışanı olanlar ve tüm belediyeler, 

1 Temmuz 2018’de 10-49 çalışanı olanlar, 

1 Ocak 2019 itibariyle 5-9 çalışanlı işletmeler, 

1 Temmuz 2019’da ise 1-4 çalışanlılar otomatik katılıma geçecek olup çalışan sayısının tespiti vergi 

kimlik numaralarına göre belirlenecektir. 

 

C. HALİHAZIRDA BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ BULUNAN 
ÇALIŞANLARA DA SÖZLEŞME AÇILACAĞI 

Kapsamdaki çalışanların halihazırda devam etmekte olan bir bireysel emeklilik sözleşmesi olsa bile 

işveren tarafından yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesi açılması gerekmektedir. Çalışan isterse iki ay 

içerisinde işverenin açtığı sözleşmeyi iptal ettirebiliyor. Cayma hakkını kullanmak istemeyen çalışanlar, iki 

sözleşmeye birden katkı payı ödeyerek sistemde kalabilirler. Otomatik katılımlı sözleşmenin normal bireysel 

emeklilik sözleşmesine göre aşağıda açıklayacağımız bazı avantajları söz konusu olmaktadır. 

  

D. ÇALIŞANLARIN CAYMA HAKKINI NASIL KULLANACAKLARI 

Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi kapsamındaki çalışanlar, işveren tarafından bireysel 

emeklilik sözleşmesi başlatılan tarihten itibaren iki ay içerisinde cayma hakkını kullanabilirler. Bu durumda 

çalışanın sözleşmesi iptal edilir. Diğer yandan, cayma hakkını kullanan çalışanlardan yapılan kesintilerin, 

hiçbir kayıp olmadan on gün içerisinde iade edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla, otomatik katılımlı bireysel 

emeklilik sisteminden cayma hakkını kullanan çalışanın maddi olarak hiçbir kaybı olmayacaktır. 
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E. ÇALIŞANLARIN NE KADAR KATKI PAYI ÖDEYECEKLERİ 

Çalışanların katkı payları işverenleri tarafından maaşlarından kesilecek ve bireysel emeklilik 

şirketine aktarılacak. Böylece çalışanlar katkı payı ödemek için herhangi ek bir işlem yapmayacaklar. Diğer 

yandan, çalışanlar adına bireysel emeklilik sözleşmesine ödenecek katkı payı, çalışanın prime esas 

kazancının, yani bir anlamda brüt ücretinin yüzde 3’ü kadar olacaktır. Çalışan isterse bu miktarı 

artırabilecektir. Katkı payını artıran çalışanın ileride sistemden alacağı aylık veya toptan para doğal olarak 

daha yüksek olacaktır. Ayrıca, Bakanlar Kurulu yüzde 3 olarak belirlenen katkı payı tutarını artırma ve 

azaltma yetkisine sahiptir. Asgari ücretle çalışan bir kişiden 2016 yılında katkı payı kesilmiş olsaydı 49 TL 

kesinti yapılacaktı. 2017 yılının ilk altı ayı için belirlenen asgari ücrete göre katkı payı netleşmiş olacaktır. 

 

F. OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET 
KATKISININ NE KADAR OLACAĞI 

Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminde yüzde 25’lik devlet katkısı olacaktır. Diğer yandan, 

iki ay içerisinde cayma hakkını kullanmayan çalışanlara ek menfaatler sağlanacaktır. 1 Ocak 2017’de 

sisteme katılan ve Mart/2017’ye kadar cayma hakkını kullanmayan çalışanlar Mart ayında 1.000 TL’lik ek 

devlet katkısından yararlanabileceklerdir. Sistemden aylık almaya hak kazanan kişiler bu 1.000 TL’lik ek 

katkıyı alabileceklerdir. Bunun yanında, yıllık gelir sigortası yaparak sistemden aylık almaya hak kazanan 

kişiler, o zamana kadar hesaplarında biriken devlet katkısının yüzde 5’ini ek katkı olarak alabileceklerdir. Bu 

sebeple, otomatik katılımlı bireysel emeklilik sözleşmeleri normal sözleşmelere göre daha avantajlı duruma 

gelmektedir. 

 

G. İŞİNDEN AYRILANLARIN DURUMUNUN NE OLACAĞI 

Çalıştığı işyerinde otomatik katılımlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan bir çalışan işyerinden 

ayrılır ve işsiz kalırsa, sözleşmeye katkı payı ödemeye devam edebilecektir. Çalışanın yeni girdiği işyeri 

kapsamda değilse ve bu işyerinde yeni sözleşme açılmayacaksa bu durumda da, çalışan arzu ederse eski 

sözleşmeye katkı payı ödemeye devam edebilir. Bu gibi durumlarda çalışanın bireysel emeklilik şirketi ile 

prim ödeme konusunda görüşmesi söz konusu olacaktır. İşverenin katkı payını otomatik kesmesi söz konusu 

olamayacağı için katkı payının ödeme yönteminin belirlenmesi gerekecektir. İşyeri değiştiren bir çalışan ise 

yeni işyerindeki bireysel emeklilik şirketine devredilen sözleşmesine katkı payı ödemeyi sürdürecektir. 

 

Bilginize sunulur. 

Aktif YMM A.Ş. 
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