
1 

 

KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
Adres  : Meşrutiyet Cad. No:29/17 06420 Y.Şehir / ANKARA     Y.M.M.  : Sakıp ŞEKER 

Vergi Dairesi      : Çankaya V.D.         Bağlı Olduğu Oda : Ankara YMM Odası (861)  

Vergi Kimlik No: 4960020316         Sicil No           : 06102017 

Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43       Mühür No : 898 

Fax : (312) 417 66 73          E-mail           : kanitymm@kanitymm.com.tr               

SİRKÜLER 2017/ 3                                                    Ankara, 05.01.2017  

 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 
ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK 

EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR  

 

2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe 

konulan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil 

Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 02.01.2017 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine 

göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 

45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla 

bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecektir. Bu Yönetmelik kapsamındaki 

çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime 

esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü oranında hesaplanacaktır. 

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı 

koşullara tabi olarak % 25 oranında Devlet katkısı teşviği verilecektir.  

Bireysel emeklilik sisteminden çalışanın cayma hakkı ise bireysel emeklilik sistemine 

dahil edildikten iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan 

dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde 

ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade 

edilecektir.  

Cayma süresi sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara, 4632 sayılı 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre 1.000 TL tutarında Devlet 

katkısı sağlanacaktır. Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık 

gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin % 5’i oranında ek 

Devlet katkısı teşviği verilecektir.  

Söz konusu yönetmelik uyarınca kamu ve özel sektör çalışanlarının sisteme kademeli 

bir şekilde geçişine dair oluşturulan takvime göre uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır:  
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Çalışan Sayısı Sisteme Giriş 

Tarihi 

1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler 01.01.2017 

250- 999 arasında çalışanı olan işletmeler 01.04.2017 

Kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 01.04.2017 

100-249 arasında çalışanı olan işletmeler 01.07.2017 

50-99 arasında çalışanı olan işletmeler 01.01.2018 

Mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 

10-49 arasında çalışanı olan işletmeler 01.07.2018 

5-9 arasında çalışanı olan işletmeler 01.01.2019 

 
 

 Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize başvurunuz, 
 

Saygılarımızla. 
 

KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ. 

 
 


