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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2016 tarihinde kararlaştırılan “Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

  Binali	Yıldırım
  Başbakan

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/752)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

TALİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Ülkemizde, bireysel emeklilik sistemine işverenler aracılığıyla kurumsal katılımın artırılması 

sistemin büyümesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, sisteme kurumsal 
katılımın artırılması amacıyla ülkemizde otomatik katılım uygulamasından yararlanılması mümkün 
bulunmaktadır. Bu itibarla, ücret karşılığı tüm bağımlı çalışanların (kamu görevlileri ile işçiler) 
sisteme otomatik olarak dahil edilmesi ve bu şekilde sisteme dahil edilen çalışanlara belirli bir süre 
içinde cayma hakkı tanınması öngörülmektedir. Uygulama kapsamına girecek işyerleri ile çalışanların 
ücretlerini dikkate alarak uygulama başlangıç tarihlerini belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmektedir.

Ülkemizdeki tasarruf oranları Dünyadaki tasarruf oranları ile karşılaştırıldığında, tasarruf 
konusunda ülkemizin kat edebileceği önemli bir mesafe olduğu görülmektedir. Dünya ve Türkiye 
ölçeğinde ekonomideki brüt ulusal tasarruf oranlarında yıllar itibarıyla kaydedilen gelişmelere 
aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
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Otomatik katılım uygulaması ile yurtiçi tasarruf oranının artırılması ve çalışanların çalışma 
döneminde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik 
olarak tasarruf etmeye özendirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 

çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar 
çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır. Birçok ülkede hayata geçirilen 
uygulamanın İngiltere, Yeni Zelanda ve ABD gibi ülkelerde başarılı örnekleri bulunmaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde uygulanması öngörülen sistem ile 45 yaş altında olan ücret karşılığı 
bağımlı çalışanların işverenleri aracılığıyla bir emeklilik planına otomatik olarak dahil edilmesi ve 
çalışanlara iki aylık cayma süresi tanınması öngörülmektedir. Sisteme ödenecek katkı payı miktarı, 
çalışanın prime esas ücretinin %3’ü oranında belirlenmiştir. Bakanlar Kuruluna bu oranı değiştirme veya 
katkı payına maktu limit getirme yetkisi verilmiştir. Katkı paylarına bireysel emeklilik sistemindeki ile 
aynı koşullara tabi olmak kaydıyla ayrıca Devlet katkısı teşviki sağlanması öngörülmektedir. Bununla 
birlikte, bireysel emeklilik sistemindekinden farklı olarak her sisteme girişte bir defaya mahsus olmak 
ve 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmündeki hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olmak 
kaydıyla 1.000 Türk Lirası tutarında ve emeklilik halinde en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi 
yapılması halinde birikiminin %5’i karşılığında ek Devlet katkısı sağlanması hususu düzenlenmektedir.
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Bilindiği üzere, 1/1/2013 tarihinden itibaren işverenler tarafından ödenenler hariç olmak üzere 
katılımcılar tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen 
tutarlar Devlet katkısı olarak hesaplanmakta ve söz konusu tutarlar katılımcıların bireysel emeklilik 
hesabına bağlı olarak açılan Devlet katkısı hesaplarına ödenmektedir. Bununla birlikte, söz konusu 
teşvikin sağlanmasında bütçe verimliliğini teminen 4632 sayılı Kanun kapsamındaki Devlet katkısının, 
ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına ve taahhüt edilen 
tutarların ödenmesine karar vermeye ve mevcut katılımcıların Devlet katkılarının değerlendirilmesine 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın yetkili olduğu 
hususu düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, 4632 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bildirimlerin Müsteşarlığın belirleyeceği 
usul ve esaslar çerçevesinde güvenli elektronik iletişim araçları ile de yapılabilmesine imkan 
sağlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını doldurmamış olan çalışanların 
da ek 2 nci madde hükümleri çerçevesinde otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi 
düzenlenmektedir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi

	 Plan	ve	Bütçe	Komisyonu	 10/8/2016

	 Esas	No:	1/752

	 Karar	No:	16

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1/752 esas numaralı	“Bireysel	Emeklilik	Tasarruf	ve	Yatırım	Sistemi	Kanununda	Değişiklik	Yapılmasına	
Dair	Kanun	Tasarısı” Komisyonumuzun 09/08/2016 tarihinde yaptığı 36 ncı birleşiminde görüşülmüş ve 
kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ

1/752 esas numaralı “Bireysel	 Emeklilik	 Tasarruf	 ve	 Yatırım	 Sistemi	 Kanununda	 Değişiklik	
Yapılmasına	Dair	Kanun	Tasarısı” 02/08/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuştur. Tasarı, Başkanlıkça 08/08/2016 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali 
komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 09/08/2016 tarihinde yaptığı 36 ncı birleşiminde; Hükümeti temsilen Maliye 
Bakanı Naci AĞBAL ile Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, 
Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigortalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu  temsilcilerinin katılımıyla 
Kanun Tasarısının görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

2. KANUN TASARISINDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

- 45 yaşını doldurmamış ücret karşılığı bağımlı çalışanların 1/1/2017 tarihinden itibaren, işverenin 
düzenleyeceği bir emeklilik sözleşmesiyle bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.

- Bakanlar Kurulu, bireysel emeklilik sistemine dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu 
kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkili kılınmaktadır.

- Çalışan katkı payı 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında belirlenen prime esas 
kazancın yüzde 3’üdür. Bu oranı iki katına kadar artırmaya ve yüzde 1’e kadar azaltmaya; ayrıca katkı 
payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

- Katkı payı, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü işveren tarafından şirkete 
aktarılacaktır. Çalışan, sözleşmede belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını 
işverenden talep edebilecektir. Çalışan payının zamanında yatırılmaması halinde, çalışanın kaybından 
işveren sorumlu olacaktır.

- Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi takip eden iki ay 
içerisinde sözleşmeden vazgeçebilecektir. Bu durumda ödenen katkı payları ve yatırım gelirleri 10 
iş günü içerisinde çalışana iade edilecektir. Şirket cayma süresince ödenen katkı paylarının değer 
kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu tutulmaktadır. Çalışan, Hazine 
Müsteşarlığınca belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecektir.

- Çalışan, iş değiştirdiği takdirde yeni işyerinde bu kapsamda bir emeklilik planı uygulanmakta 
ise o sisteme hakları ve yükümlülükleri ile birlikte dâhil olacak; eğer uygulanmıyor ise talebi halinde 
önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek; talep etmez 
ise emeklilik sözleşmesi sonlandırılacaktır.

- Sistemin mevcut halinde çalışanların ödediği katkı payına eklenen yüzde 25 oranında Devlet 
katkısı, bu sistemde de geçerli olacak; ayrıca çalışanın cayma hakkını kullanmaması ve Devlet katkısını 
hak etmesi halinde çalışana sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 Türk Lirası ilave 
Devlet katkısı sağlanacaktır. Bakanlar Kurulu bu tutarı yarısına kadar artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

- Emeklilik hakkının kullanılması durumunda birikimini en az 10 yıllık gelir sigortası sözleşmesi 
kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i karşılığı ilave Devlet katkısı sağlanacaktır.

- Sistem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenecektir. Denetimler kapsamında 
tespit edilen her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.
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3. KOMİSYONUMUZDA TASARININ GENELİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Tasarısının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyon üyesi Milletvekilleri tarafından;

- Daha yüksek ve sürdürülebilir büyüme rakamlarına ulaşmak için yatırımların artırılmasının 
önemli bir aracı olan tasarruf oranının yükseltilmesine yönelik getirilen düzenlemenin genel hatlarıyla 
olumlu karşılandığı,

- Otomatik katılıma dayalı bireysel emeklilik sisteminin düzenleyici etki analizinin yapılması 
gerektiği, buna göre sisteme kaç kişinin katılacağı, ne kadarlık bir tasarruf tutarının elde edileceği gibi 
hususların açığa kavuşturulmasının önemli olduğu,

- Bireysel emeklilik sisteminin özendirilmesine yönelik olarak verilen devlet katkılarının 
oldukça önemli olduğu, özellikle otomatik katılıma dayalı bireysel emeklilik sisteminin cayma süresi 
sonunda sistemde kalanlara verilecek olan 1.000 TL’lik devlet katkısının memnuniyet verici olduğu, 
ancak devlet katkılarının uzun vadeli projeksiyonlarının yapılması ve olası mali yüklerinin önceden 
değerlendirilmesinin önemli olduğu, sürdürülebilir bir devlet katkısı modelinin geliştirilmesinin önemli 
olduğu,

- Hâlihazırda bireysel emeklilik sisteminin uygulamada var olduğu, getirilen düzenlemeyle 
bireysel emeklilik sisteminin zorunlu katılıma dönüştürüldüğü, oysaki sistemin gönüllülük esasına 
dayalı olması gerektiği, bu açıdan düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

- Otomatik katılıma dayalı bireysel emeklilik sisteminin ücret karşılığı çalışanları esas aldığı, 
dolayısıyla sistemin dar gelir grubundaki bireyleri daha büyük oranda kapsadığı, oysaki yüksek gelir 
grubuna sahip kendi nam ve hesabına çalışanların da bu sisteme dahil edilmesi gerektiği, özellikle 
yüksek gelir grubundaki kesinti oranının daha yüksek olması ve böylelikle adil bir servet dağılımının 
esas alınmasının önem arz ettiği,

- Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın sisteme dahil olacağı, bu nedenle 
sistemde ciddi bir yoğunluğun yaşanabileceği, olası bir yoğunluğun ortaya çıkaracağı sorunları 
azaltmak adına yürürlükte kademeli bir geçişin öngörülmesi gerektiği,

- Sigorta şirketlerinin çalışan katkı payı üzerinden fon yönetim bedeli tahsil etmekte olduğu, 
sistemin kısmi de olsa zorunlu olması nedeniyle milyonlarca çalışanın ve işverenin söz konusu bedeli 
ödemek zorunda kalacağı, bu bedelin makul bir seviyeye düşürülmesi gerektiği,

şeklindeki görüş ve eleştirilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;

- Bireysel emeklilik sisteminin 2001 yılında yürürlüğe giren bir yasayla kurumsal yapısının 
oluşturulduğu, akabinde 2013 yılında çıkarılan ilave bir düzenlemeyle devlet katkısının sisteme 
kazandırıldığı, otomatik katılıma dayalı yeni düzenlemeyle de sistemin kapsamının genişletilmesinin 
hedeflendiği,

- Geçen 3,5 yıl içinde katılımcı sayısının 3,1 milyondan 6,4 milyona yükseldiği, sistemdeki 
toplam fon büyüklüğünün ise 2012 yılının sonunda yaklaşık 20,3 milyar TL iken, Temmuz 2016 
itibarıyla 56 milyar TL’ye ulaştığı,

- Getirilen yasal düzenlemeyle bireysel emeklilik sisteminin kapsamının genişletilmesinin ve 
yaygınlaştırılmasının, bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeylerinin artırılmasının, hem ülke 
hem de birey tasarruf oranlarının yükseltilmesinin ve böylelikle hem büyümenin hızlandırılmasının 
hem de cari açığın düşürülmesinin amaçlandığı,
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- Otomatik katılıma dayalı bireysel emeklilik sisteminin başta ABD, İngiltere, İtalya ve Yeni 
Zelanda olmak üzere birçok gelişmiş ülkede uygulanmakta olduğu, söz konusu iyi ülke örneklerinin 
detaylı bir şekilde incelenmek suretiyle sistemin kurgulandığı,

- Otomatik katılıma dayalı bireysel emeklilik sisteminin düzenleyici etki analizinin yapıldığı, 
buna göre 100 ve üzeri işçi çalıştıran işyerinin sisteme dahil olması durumunda sistemin yaklaşık 
6,7 milyon kişiyi kapsayacağı ve 10 yılın sonunda sistemde yaklaşık 100 milyar TL’lik bir artışın 
yaşanmasının beklendiği,

- Hâlihazırda gönüllülük esasına dayalı bir bireysel emeklilik sisteminin var olduğu, getirilen 
düzenlemeyle 45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik olarak sisteme dahil olacağı, ancak sisteme 
dahil olanların talep etmeleri halinde sisteme girdikleri tarihten itibaren iki ay içinde sistemden 
çıkabilecekleri ve gerek katkı payları gerekse katkı paylarının işletilmesi sonucu elde edilen tutarları geri 
alabilecekleri, bu anlamda getirilen düzenlemenin zorunluluk içermediği, gelişmiş ülke örneklerinde 
sisteme otomatik katılım sağlayan çalışanların büyük bir kısmının cayma süresi sonunda sistemden 
çıkmadıklarının görüldüğü, bu nedenle iki aylık bir sürenin öngörüldüğü,

- Tasarruf oranlarının artırılması noktasında bireysel emeklilik sisteminin oldukça önem arz 
ettiği, özellikle katılımın yüksek tutulması adına Devlet katkılarının teşvik edici olduğu, sistemin teşvik 
edilmesi adına mali disiplinden vazgeçilmediği, taahhüt edilen katkıların sürdürülebilir bir yapısının 
olduğu,

- 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme için uygulamada 
kademeli bir geçişin öngörüldüğü, dolayısıyla sistemin hayata geçirilmesi noktasında herhangi bir 
uygulama sorunuyla karşılaşılmayacağı,

- Sigorta şirketlerince tahsil edilen fon yönetim bedelinin makul bir seviyede olması adına gerekli 
çalışmaların yapılacağı, gerek çalışana gerekse işverene bu noktada gerekli anlayış ve esnekliğin 
gösterileceği,

ifade edilmiştir.

4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Kanun Tasarısının maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir.

Kanun Tasarısı, aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 1

Tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanununa ek 2 nci madde olarak eklenmesi öngörülen düzenlemenin birinci fıkrasında 
yer alan “bir şirketin” ibaresinin anlama açıklık kazandırılması amacıyla “şirketlerden birinin” şeklinde 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 2

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle 4632 sayılı Kanuna geçici 2 nci madde olarak eklenmesi 
öngörülen düzenlemede yer alan “Kanunun” ibaresinin anlama açıklık kazandırılması amacıyla 
“maddeyi ihdas eden Kanunun” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 3 ve 4

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
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5. ÖZEL SÖZCÜLER 

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Tasarının Genel Kurul’daki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere Eskişehir Milletvekili Emine Nur GÜNAY, Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat 
KOÇER, İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL, Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BEYRİBEY, Kırşehir 
Milletvekili Mikail ARSLAN, Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR, Nevşehir Milletvekili Ebubekir 
GİZLİGİDER ve Rize Milletvekili Hikmet AYAR özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Süreyya	Sadi	Bilgiç	 Mehmet	Şükrü	Erdinç	 Abdullah	Nejat	Koçer

 Isparta Adana Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

 Emine	Nur	Günay Bülent	Kuşoğlu	 İbrahim	Aydın

 Eskişehir Ankara Antalya

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi)

 Üye Üye Üye

	 Mehmet	Günal Mustafa	Savaş	 Kasım	Bostan

 Antalya Aydın Balıkesir

 (Muhalefet şerhim eklidir)

 Üye Üye Üye

	 Şahap	Kavcıoğlu	 Nursel	Aydoğan	 Nimetullah	Erdoğmuş

 Bayburt Diyarbakır Diyarbakır

  (Muhalefet şerhim eklidir) (Muhalefet şerhi eklidir)

 Üye Üye Üye

	 Ejder	Açıkkapı	 İbrahim	Aydemir	 Utku	Çakırözer

 Elazığ Erzurum Eskişehir

   (Muhalefet şerhim eklidir)

 Üye Üye Üye

	 Cemal	Öztürk		 Mehmet	Bekaroğlu	 Aykut	Erdoğdu

 Giresun İstanbul İstanbul

  (Muhalefet şerhi eklidir) (Muhalefet şerhim eklidir)

 Üye Üye Üye

	 Erkan	Kandemir	 Garo	Paylan Bihlun	Tamaylıgil

 İstanbul İstanbul İstanbul

  (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
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 Üye Üye Üye

	 Şirin	Ünal	 Musa	Çam	 Hamza	Dağ

 İstanbul İzmir İzmir

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)

 Üye Üye Üye

	 Zekeriya	Temizel	 İbrahim	Mustafa	Turhan	 Yusuf	Selahattin	Beyribey

 İzmir İzmir Kars

 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Mikail	Arslan	 Sami	Çakır	 Mustafa	Kalaycı

 Kırşehir Kocaeli Konya

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi eklidir)

 Üye Üye Üye

	 Ebubekir	Gizligider	 Alpaslan	Kavaklıoğlu Ergün	Taşcı

 Nevşehir Niğde Ordu

 (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 Hikmet	Ayar	 Erhan	Usta	 Mehmet	Ali	Cevheri

 Rize Samsun Şanlıurfa

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)

 Üye Üye Üye

	 Kadim	Durmaz	 Salih	Cora Faruk	Çaturoğlu

 Tokat Trabzon Zonguldak

 (Muhalefet şerhi ektedir)
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	 Zekeriya	Temizel	 Bülent	Kuşoğlu	 Bihlun	Tamaylıgil
 İzmir Ankara İstanbul

	 Musa	Çam	 Aykut	Erdoğdu	 Utku	Çakırözer
 İzmir İstanbul Eskişehir

	 Mehmet	Bekaroğlu	 Kadim	Durmaz
 İstanbul Tokat
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öne   alınmış   ve   komisyonumuzda
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	 Garo	Paylan	 	 Nimetullah	Erdoğmuş
 İstanbul  Diyarbakır

  Nursel	Aydoğan	
  Diyarbakır 
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	 Erhan	Usta	 Mehmet	Günal	 Mustafa	Kalaycı
 Samsun Antalya Konya
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE 
YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİK-
LİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik 
planına dahil edilmesi

EK MADDE 2- Türk vatandaşı veya 29/5/2009 
tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
28 inci maddesi kapsamında olup, 45 yaşını 
doldurmamış olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, 
işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği 
bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına 
dahil edilir. İşveren, çalışanını ancak otomatik 
katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda 
Müsteşarlıkça uygun görülen bir şirketin sunacağı 
emeklilik planına dahil edebilir. Bakanlar Kurulu, 
bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek 
işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama 
esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı 
Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen 
prime esas kazancının %3’üne karşılık gelen 
tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, %1’e 
kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit 
getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tutar, en 
geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden 
işgünü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren 
tarafından şirkete aktarılır. İşveren bu madde 
uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz 
veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki 
hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde 
oluşan parasal kaybından sorumludur. Çalışan, 
otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde 
belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti 
yapılmasını işverenden talep edebilir.

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun 
kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde 
sözleşmeden cayabilir. Cayma halinde, ödenen 

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE 
YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİK-
LİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik 
planına dahil edilmesi 

EK MADDE 2- Türk vatandaşı veya 29/5/2009 
tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
28 inci maddesi kapsamında olup, kırkbeş yaşını 
doldurmamış olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, 
işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği 
bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına 
dahil edilir. İşveren, çalışanını ancak otomatik 
katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda 
Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin 
sunacağı emeklilik planına dahil edebilir. Bakanlar 
Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dahil 
edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki 
uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir. 

Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı 
Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen 
prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen 
tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 
bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit 
getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tutar, en 
geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden 
işgünü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren 
tarafından şirkete aktarılır. İşveren bu madde 
uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz 
veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki 
hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde 
oluşan parasal kaybından sorumludur. Çalışan, 
otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde 
belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti 
yapılmasını işverenden talep edebilir. 

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun 
kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde 
sözleşmeden cayabilir. Cayma halinde, ödenen 
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katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım 
gelirleri ile birlikte on işgünü içinde çalışana 
iade edilir. Şirket, cayma süresince ödenen katkı 
paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak 
şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma 
hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça 
belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara 
verilmesini talep edebilir.

Bu madde kapsamında bir emeklilik söz-
leşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi 
halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında 
bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve 
sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni 
işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni 
işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde 
çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş 
sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam 
edebilir, talep etmezse bu madde kapsamında-
ki emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu 
yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın 
sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına 
ödenen katkı payları üzerinden ek 1 inci maddedeki 
usul ve esaslara göre bu madde uyarınca ayrıca 
Devlet katkısı sağlanır. Çalışanın bu madde 
kapsamında cayma hakkını kullanmaması halinde, 
sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 
ek 1 inci maddedeki Devlet katkısı hak etme ve 
ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, 1.000 Türk 
Lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanır. 
Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya 
veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir. Emeklilik 
hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan 
birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası 
sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, 
birikiminin %5’i karşılığı ek Devlet katkısı 
ödemesi yapılır. Bu madde hükmüne göre çalışan 
katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu şirkete 
aittir. Müsteşarlık takip ve tahsil sorumluluğunun 
bu amaçla yetkilendirilecek bir kuruluşça yerine 
getirilmesine karar verebilir. Bankalar, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kamu kurumları, 
çalışan katkı payının takip ve tahsili ile Devlet 
katkısının hesaplanması için ihtiyaç duyulan 

katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım 
gelirleri ile birlikte on işgünü içinde çalışana 
iade edilir. Şirket, cayma süresince ödenen katkı 
paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak 
şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma 
hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça 
belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara 
verilmesini talep edebilir.

Bu madde kapsamında bir emeklilik 
sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi 
halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında 
bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve 
sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni 
işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni 
işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde 
çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş 
sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam 
edebilir, talep etmezse bu madde kapsamındaki 
emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu 
yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın 
sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına 
ödenen katkı payları üzerinden ek 1 inci maddedeki 
usul ve esaslara göre bu madde uyarınca ayrıca 
Devlet katkısı sağlanır. Çalışanın bu madde 
kapsamında cayma hakkını kullanmaması halinde, 
sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 
ek 1 inci maddedeki Devlet katkısı hak etme ve 
ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, bin Türk 
Lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanır. 
Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya 
veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir. Emeklilik 
hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan 
birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası 
sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, 
birikiminin yüzde beşi karşılığı ek Devlet katkısı 
ödemesi yapılır. Bu madde hükmüne göre çalışan 
katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu şirkete 
aittir. Müsteşarlık takip ve tahsil sorumluluğunun 
bu amaçla yetkilendirilecek bir kuruluşça yerine 
getirilmesine karar verebilir. Bankalar, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kamu kurumları, 
çalışan katkı payının takip ve tahsili ile Devlet 
katkısının hesaplanması için ihtiyaç duyulan 



‒ 23 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 410)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

verileri, Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara 
göre emeklilik gözetim merkezi ile bu maddeye göre 
takip ve tahsil sorumluluğu ile yetkilendirilecek 
kuruluşa aktarır. Emeklilik gözetim merkezi 
ile bu maddeye göre yetkilendirilecek kuruluş, 
söz konusu verileri şirketler ile paylaşabilir. Bu 
verilerden kişisel nitelikte olanlar, veri sahibinin 
açık rızasının alınmasına gerek olmaksızın ilgili 
kuruluşlar arasında paylaşılabilir ve veri paylaşımı, 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat 
hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Bu madde kapsamında sunulan emeklilik 
planları kapsamında şirketlerce 7 nci madde 
uyarınca fon işletim gideri kesintisi dışında başka 
bir kesinti yapılamaz. Çalışan katkı payı, işverenin 
taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla 
takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı 
bir alacaktır. İşverenler bu madde kapsamındaki 
yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin 
bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu 
madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere 
uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 Türk Lirası 
idari para cezası uygulanır.

Bakan, belirleyeceği esaslar dahilinde bu 
Kanun kapsamındaki Devlet katkısının ilgililerin 
hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde 
taahhüt olarak hesaplanmasına ve taahhüt 
edilen tutarların ödenmesine karar vermeye 
ve mevcut katılımcıların Devlet katkılarının 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. Bakan bu Kanun uyarınca 
kurulacak fonların içeriğini belirleyebilir ve 
fonlara sayı sınırı getirebilir. Bu Kanun uyarınca 
yapılacak bildirimler, Müsteşarlığın belirleyeceği 
usul ve esaslar çerçevesinde güvenli elektronik 
iletişim araçları ile de yapılabilir.

Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik 
planına dahil olması, işveren tarafından şirket ve 
plan belirlenmesinde gözönünde bulundurulacak 
kriterler, katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği 
fonlar, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme, 

verileri, Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara 
göre emeklilik gözetim merkezi ile bu maddeye göre 
takip ve tahsil sorumluluğu ile yetkilendirilecek 
kuruluşa aktarır. Emeklilik gözetim merkezi 
ile bu maddeye göre yetkilendirilecek kuruluş, 
söz konusu verileri şirketler ile paylaşabilir. Bu 
verilerden kişisel nitelikte olanlar, veri sahibinin 
açık rızasının alınmasına gerek olmaksızın ilgili 
kuruluşlar arasında paylaşılabilir ve veri paylaşımı, 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat 
hükümlerine aykırılık teşkil etmez. 

Bu madde kapsamında sunulan emeklilik 
planları kapsamında şirketlerce 7 nci madde 
uyarınca fon işletim gideri kesintisi dışında başka 
bir kesinti yapılamaz. Çalışan katkı payı, işverenin 
taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla 
takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı 
bir alacaktır. İşverenler bu madde kapsamındaki 
yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin 
bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu 
madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere 
uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası 
idari para cezası uygulanır. 

Bakan, belirleyeceği esaslar dahilinde bu 
Kanun kapsamındaki Devlet katkısının ilgililerin 
hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde 
taahhüt olarak hesaplanmasına ve taahhüt 
edilen tutarların ödenmesine karar vermeye 
ve mevcut katılımcıların Devlet katkılarının 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. Bakan bu Kanun uyarınca 
kurulacak fonların içeriğini belirleyebilir ve 
fonlara sayı sınırı getirebilir. Bu Kanun uyarınca 
yapılacak bildirimler, Müsteşarlığın belirleyeceği 
usul ve esaslar çerçevesinde  güvenli elektronik 
iletişim araçları ile de yapılabilir. 

Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik 
planına dahil olması, işveren tarafından şirket ve 
plan belirlenmesinde gözönünde bulundurulacak 
kriterler, katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği 
fonlar, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme, 
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cayma hakkı, çalışanın işyerinin değişmesi halinde 
işverenin çalışanı bir emeklilik planına dahil 
etmesi, işyeri değişikliğinde birikimin aktarılması, 
çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine 
ilgili emeklilik planına ödeme yapması, ara verme, 
sistemden ayrılma, Devlet katkısının ödenmesi ve 
bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve 
esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.”

MADDE 2- 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını doldurmamış 
olan çalışanlar da, ek 2 nci madde hükümleri 
çerçevesinde otomatik olarak emeklilik planına 
dahil edilir.”

MADDE 3- Bu Kanun 1/1/2017 tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür.

cayma hakkı, çalışanın işyerinin değişmesi halinde 
işverenin çalışanı bir emeklilik planına dahil 
etmesi, işyeri değişikliğinde birikimin aktarılması, 
çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine 
ilgili emeklilik planına ödeme yapması, ara verme, 
sistemden ayrılma, Devlet katkısının ödenmesi ve 
bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve 
esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.”

MADDE 2- 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddeyi ihdas 
eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırkbeş 
yaşını doldurmamış olan çalışanlar, ek 2 nci madde 
hükümleri çerçevesinde otomatik olarak emeklilik 
planına dahil edilir.”

MADDE 3- Bu Kanun 1/1/2017 tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür.
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