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 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek 2 ve Geçici 2 nci 

maddeleri kapsamında hazırlanan Çalışanların Ġşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik 

Planına Dahil Edilmesine Ġlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01.01.2017 tarihli Bakanlar 

Kurulu kararıyla, 02.01.2017 tarihli 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

konulmuştur. 

 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının ( a ) bendindeki “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” ve   

( c ) bendindeki kamu idarelerinde çalışanlardan, işverenin kapsama alınma tarihi itibariyle çalışmakta 

olan kırk beş yaşını doldurmamış kişileri, ilgili işverene bağlı olarak işverenin kapsama alınmasından 

sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte kırk beş yaşını doldurmamış kişilerin bireysel emeklilik 

sistemine  (BES) dâhil edilmeleri zorunludur. 

  

1 Ocak 2017'de başlayan ve çalışan sayısına göre kademeli olarak kapsama alınarak Otomatik 

Katılım uygulamasına dâhil olan her işveren, çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme 

yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dâhil etmekle yükümlüdür.  

 

Bu kapsamda,  

1. Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 

01.01.2017 tarihinden itibaren, 

2. Çalışan sayısı 250- 999 arasında (999 dâhil) olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 01.04.2017 

tarihinden itibaren,  

3. Çalışan sayısı 100-249 (249 dâhil) arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren, 

4. Çalışan sayısı 50-99 arasında (99 dâhil) olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden 

itibaren,  

5. Çalışan sayısı 10-49 arasında (49 dâhil) olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren, 

6. Çalışan sayısı 5-9 arasında (9 dâhil) olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde 

çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren, 

Ġşverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dâhil edileceklerdir. 

 

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki 

çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama 

alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır. 

 

 Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz. 

                      

                       Enver YENĠÇERĠ                                           Fevzi APAYDIN 

                          Genel Sekreter                                                     Başkan 
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