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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
2.Dünya savaşı sonrası Sanayi Devrimi’nin yarattığı kötü çalışma koşulları karşısında bir çözüm
olarak karşımıza çıkan Sosyal Güvenlik Sistemi, müthiş bir ivmeyle insana önce daha konforlu bir
yaşamı ve beraberinde uzun bir ömrü getirdi. Ancak kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi; Sosyal
Güvenlik Sistemi tam da yarattığı bu güzel mucize nedeniyle demografik çarpıklığa neden oluyor ve
fikir babası Bismarck’ın 7 aktif sigortalının 1 emekliyi fonlama matematiğini çökertiyor.
Hükümetler de artık bu kötü gerçeğin farkına vardılar, bu defa geçmiş (emeklilik yaşını düşürmek
gibi) hataların tersini yapıyorlar. Ancak bu parametrik çözümler sadece günü kurtarıyor. Asıl sorun
ise oluşan demografik yaşam döngümüzde gözüküyor. Modern insanın çevre ve iş koşullarındaki
konforu artıyor. Buna ek olarak insan maalesef bencilliğin en modern hali olarak “bireyselliği” seçti.
Artık evlenmiyor ve/veya doğurmuyoruz. Öte yandan sosyal güvenlik havuzundan sağlık sektörüne
ayrılan maddi kaynaklar ile geçen yüzyıldaki ölümcül hastalıklar artık kolayca tedavi ediliyor. Yani
sonuç olarak doğmadığımız gibi ölmüyoruz.
Tüm bu nedenlerle 2030’da dünya nüfusunun %30’u yaşlanmış olacak. Ve yine görünen o ki; birkaç
on yıl sonra 1 emekliyi ancak 1 çalışan fonlayacak. Ve aslında fonlayamayacak, devletlerin
bütçesindeki “kara delikler” ise katlanarak artacak.
İşte böyle bir ortamda sosyal güvenlik gibi toplumun değil bireyin kendi refahını esas alan Bireysel
Emeklilik Sistemi yeni bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.
Henüz 20’li yaşlardaki öğrencilerimize yaşlılık ve gelecek kaygısı aşılamak elbette zor. Yine de bu
ders ile; bir yandan bu trajediyi biraz olsun hissettirmeyi diğer yandan ise Bireysel Emeklilik Sistemi
ile ilgili temel mesleki bilgileri kazandırmayı hedefliyoruz.
Tüm bu gri bulutları ortadan kaldırmanın başka yolları da var elbette! En başta hayata sarılmak ve
umudunu kaybetmemek, daha sonra çok sevmek ve sevilmek ve vakti geldiğinde evlenmek çocuk
sahibi olmak ve bir de mutlaka birikim... Unutmayın bizden öncekiler gibi sosyal bir koruma sistemi
gelecekte var olmayacak. Herkes sadece kendisini koruyabilir. Bugünden paranızı, ailenizi,
arkadaşlarınızı ve değerlerinizi bir kenarda biriktirmeye bakın. Yapay zeka yüzyılında en çok bunlara
ihtiyacınız olacak.
Sevgiler,
Cengiz Kılıç
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1. SİGORTACILIK TEMEL BİLGİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1 SİGORTA KAVRAMI
1.2 RİZİKO (RİSK)
1.3 KAZA
1.4 SİGORTANIN TANIMI
1.5 SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
1.6 DÜNYADA SİGORTACILIK TARİHİ
1.7 TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK TARİHİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sigortacılık Temel kavram ve prensipleri nelerdir?
2) Sigortacılık nasıl ortaya çıktı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
Korunma isteğinin
sigorta ile karşılanması

Konuyu çalışarak

Sigortanın Taraf ve
Sözleşme tarafları ve
Prensipleri
karşılıklı hakların korunması

Konuyu çalışarak

Dünyadaki ilk sigorta
uygulamaları

Konuyu çalışarak

Türkiye’deki
sigorta uygulamaları

Konuyu çalışarak

Sigorta İhtiyacı

Dünya Sigorta Tarihi
Türkiye’de
Tarihi

Sigorta

ilk
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Anahtar Kavramlar
•

Sigorta

•

Taraf

•

Prensip

•

Tarih
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Giriş
Sigorta kavramı bir akittir. Bu akit bir kağıt üzerinde gerçekleşir. Bu da sigorta poliçesidir.
Sigorta poliçesinin akdinin sağlanmasında 3 taraf vardır. Sigortalı, Sigorta ettiren ve
Sigortacı…
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1.1 SİGORTA KAVRAMI
İnsanoğlunun hayatı bir takım tehlikelerle doludur: Hastalanır, kazaya uğrar, evi yanar, eşyaları
çalınır ya da büyük harcamalara sebep olan olaylara maruz kalır. Sanayi ve teknolojideki hızlı
gelişme, iktisadi ve sosyal hayatta esaslı ve köklü değişikliklere sebep olmuş, insanları hem
mutlu hem de mutsuz eden sayısız meselelerin türediği ve çözüm beklediği yeni bir cemiyet
tipi meydana gelmiştir. İnsanı, ekonomik ve sosyal alanı bakımından, maruz kaldığı tehlikelere
karşı koruyabilecek iki yol düşünülebilir: İlk ihtimal, tehlikelerin bertaraf edilmesidir ki bu -bir
kısım tehlikeler için- imkansızdır, bazı tehlikelerin ancak sınırlandırılabilmesi mümkündür.
İnsan hastalanır, yaşlanır, ölür... İkinci ihtimal ise, bu tehlikelerin doğurduğu zararların
katlanılabilir hale getirilmesidir.
Zaman ilerledikçe bilgi ve tecrübeleri artan insanoğlu, tehlikeleri tespit etmiş ve bunları
bertaraf edebilmek için birtakım çareler bulmuştur. Bu anlamda basiretli hareket ve karşılıklı
yardım fikri, "sigorta" mefhumunu doğurmuştur. Kişiler, maruz kaldıkları zararların altından
kalkabilmek için başkalarının yardımına müracaat etmiş ve bu zaruret, sigorta fikrini ortaya
çıkarmıştır. Böylece ferdin karşılaştığı riziko sebebiyle uğradığı zarar, aynı rizikoya maruz
kimselerden toplanan meblağlarla daha kolay katlanılabilir hale dönüşecektir. Aynı zamanda
rizikonun, aynı tehlikelere maruz kişiler tarafından paylaşılması, sigortalılara iktisadi alandaki
faaliyetleri için emniyet telkin edecektir. Şu halde sigorta, hangi endişeden kaynaklanırsa
kaynaklansın, nevi ve mahiyeti ne olursa olsun, maruz kalınması muhtemel zararların bertaraf
edilmesine yönelik bir müessesedir. Sigorta mefhumu içerisinde, bu söylenilenlerle ilgili
olarak, şu kavramlara da değinilmesi yerinde olur.
1.2 RİZİKO
Riziko, kısaca "zarar ihtimalidir" . Gelecekte oluşacak olayların neticelerinin belirsizliği ve söz
konusu olaylardan en az biri neticesinde hasar ve ziyan ihtimali olarak tanımlanır. Tehlike
doğuran olayların doğal koşullardan, hatta ekonomik-sosyal koşullardan kaynaklanması bir
farklılığa yol açmaz. Yalnız, TTK madde 1278'de belirtildiği üzere, tehlikenin
gerçekleşmesinde sigortalının veya sigorta ettirenin kastı ya da hilesi bulunmamalıdır. Ancak,
sigortalının tedbirsizliği ve ihmaline karşı sigorta mukavelesi akdedilebilir. Zira sigortalının
kastı, iradi bir faaliyetle ilgili değildir. İktisadi değeri haiz olmayan tehlikeleri ilgililer taşır. Bu
anlamda kişiler, manevi varlıklarını tehdit eden risklere karşı, manevi zararlarını sigorta
ettiremezler. Ancak, insanın manevi varlığı, şeref ve haysiyetine karşı vuku bulan tehlikeler,
manevi tazminat ve ceza hukuku hükümlerine göre müeyyidelendirilmiştir. Kuşkusuz bu nevi
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zararlardan sorumlu olan kimselere karşı, mahkemelerce tazminata hükmedildiğinde, artık para
ile ölçülebilen, likit bir değer ortaya çıktığından, sorumlu kişi bu riski sigorta ettirebilir. Ticaret
Kanunu sigorta edilebilecek tehlikeleri, "... bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini
halele uğratan bir tehlike (riziko) ... yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle
veya hayatlarında meydana gelen bir takım hadiseler" şeklinde belirtmiştir (TK m. 1263). Biz,
özel sigortaların kapsamına giren bütün riskler için değil, ancak sosyal sigortalar kapsamına
giren riskler çerçevesinde özel sigortaların rolüne değineceğiz.
1.3 KAZA
Kaza sözcüğü sigorta sektöründe olmayanların bile her gün sıkça kullandıkları bir kelimedir.
Sözlükte kaza “Kimsenin eli veya arzusu olmadan meydana gelen zararlı olgu” şeklinde
tanımlanmaktadır. Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi Genel şartlarının 2. Maddesinde Kaza “ani ve
harici bir olayın tesiriyle sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz
kalması” diye ifade edilmektedir.
Kaza kavramı, hastalık sigortalarında ve kaza sigortalarında geniş uygulama alanı bulur. Fakat
kaza sigortalarında hastalık, hastalık sigortalarında kaza sigorta himayesi dışında kalır. Özel
sigortalarda olduğu gibi, kaza ve hastalık sigortası arasındaki fark, sosyal sigortalarda da vardır.
Buradaki fark sadece, uygulanacak hükümler ve faydalanılacak yardımlar yönündendir. Sosyal
sigortalar uygulamasında kazanın şu unsurları taşıması aranır:
a. Sigortalıyı ruhen veya bedenen zarara uğratan ya da ölümüne sebep olan olayın harici bir
etkiden kaynaklanması; havadan zehirlenme, elektrik çarpması gibi.
b. Harici etki sigortalı tarafından istenilmeyen bir olay olmalıdır,
c. İş kazası ani veya çok kısa bir zaman içerisinde meydana gelmelidir,
d. Sigortalının gördüğü işle kaza arasında ve kaza ile zarar arasında uygun illiyet bağı
bulunmalıdır. Hastalık sigortası ise sosyal sigorta uygulamamızda, iş kazası ve meslek
hastalıkları dışında kalan hastalık, kaza ve sakatlık hallerini içine alır.
1.4. SİGORTANIN TANIMI
Sigorta, sigortacı ile sigorta ettiren arasında, mecburi olarak ya da serbest irade ile kurulan bir
akittir. TTK 1263. maddesinde ise şu tarife yer verilmektedir: "Sigorta bir akittir ki bununla
sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele
uğratan bir tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya
birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım
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hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır". Tariften de
anlaşılacağı gibi, sigorta akdi, her iki tarafa borç yükleyen, tam iki taraflı bir akittir. Böylece
sigorta ettiren, ödediği primler karşılığında sigortacıdan, sigorta himayesi sağlama imkanını
satın almaktadır.
1.4.1 Sigortanın Özellikleri
-Sigorta sözleşmesi yapılmış olmalıdır.
-Sigortacı meydana gelen hadiseler dolayısıyla para ödemeyi yani teminatı veren kimse
olmalıdır.
-Sigortalı teminata hak kazanan kişidir.
-Sigortanın bir bedeli olmalıdır.
-Sigortacı sigortayı bir prim karşılığında yapmalıdır.

1.5 SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
1.5.1 Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
Bir sigortadan bahsedilebilmesi için her şeyden önce var olan ve hasara uğraması sonucunda
sigortalıyı maddi veya manevi kayba uğratma potansiyeli olan bir unsur olması gerekmektedir.
Sigortalanabilir menfaat; can, mal veya sorumluluk olabilir.
1.5.2 Azami İyi Niyet Prensibi
Sigortacı, her başvuranın sigortalanabilir menfaatine dair tüm bilgileri bilemeyeceği nedeniyle
Sigorta sözleşmesinin yapılabilmesi için, esaslı unsurların gerçek ve doğru olarak sigortacıya
iletilmesi gerekmektedir. Bu prensip, Azami İyi Niyet Prensibi olarak adlandırılmaktadır.
1.5.3 Tazminat Prensibi
Sigorta sözleşmeleri meblağ sigortaları ve tazminat sigortaları olmak üzere farklı niteliklerde
olabilmektedir. Bu iki unsurun birbirinden farkı, meblağ sigortalarında riziko gerçekleşince
sigortacı tarafından tazmin edilecek tutar belli iken tazminat sigortalarında bu tutar, sigorta
sözleşmesinin genel ve özel koşulları kapsamında ve sigortalının uğradığı zarar göz önüne
alınarak belirlenir ve ayrıca riziko gerçekleştiğinde her iki tarafın mutabık kaldığı değer
üzerinden tazminat hesaplanır. Hayat ve ferdi kaza sigortaları dışında kalan bütün mal ve
sorumluluk sigortaları tazminat sözleşmeleri olmaları itibarıyla bu prensip kapsamında
değerlendirilen sözleşmelerdir.
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1.5.4 Halefiyet (Rücu) Prensibi
Sigortalının zarara uğramasında üçüncü kişiler rol oynuyorsa devreye giren prensiptir. Sigorta
ettirenin sigortalıya tazminatını ödedikte sonra; hasara sebep olan kişilere rücu edebilmekte
yani hukuken sözü geçen kusurlu tarafın kusuru oranında tazminat talep edebilmektedir. Bu
prensipte amaç haksız kazanç ediminin engellenmesidir.
1.5.5 Yakın Sebep Prensibi
Gerçekleşen rizikonun sigorta şirketince tazmin edilebilmesi için, riziko sebebinin sigorta
sözleşmesinde yer alan genel ve özel şartlarda belirlenen teminat kapsamında yer alması
gerekmektedir. Örneğin; hırsızlık teminatı verilmiş bir sigorta sözleşmesine sahip bir mekânda,
hırsızın kapıyı kırması ve bir şey çalmaya fırsat bulamadan kaçması nedeniyle oluşan kapının
hasarı da bu poliçe ile ödenecektir. Çünkü hasarın yakın nedeni çalma durumu
gerçekleşmemesine rağmen olay hırsızlık olayıdır.

1.6 DÜNYADA SİGORTACILIK TARİHİ
Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller’de
rastlanmaktadır. Zamanın ticaret merkezi durumundaki Babil’de, kervan tüccarlarına borç
veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları
halinde tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman,
taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar. Bu
olay daha sonra Kral Hammurabi tarafından yasallaştırıldı. Hammurabi Kanunlarının en büyük
özelliği haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında
paylaşılmasını öngörmeseydi. Bu, tehlike paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir.
M.Ö. 600 yıllarında Hindu’ lar sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya başladılar.
Basit içerikli bu anlaşmalar, toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek sigortacılıkta ilk
adımları ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Bu tür kredi anlaşmaları Ortaçağ’da
da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının temelini oluşturmuşlardır.
Sonraları sigortaya daha yakın uygulamalar özellikle deniz ticaretinin geliştiği yerlerde
görülmektedir. İlk denizci uluslardan Kartacalılar, Romalılar, Yunanlılar arasında, geminin
taşıdığı yük üzerine borç verip geminin limana varamaması riskini taşıyan ve gemi salimen
limana döndüğünde, hem verdiği borç miktarını , hem de taşıdığı riziko karşılığı faiz niteliğinde
önemli pay alanlar bulunmaktaydı. Alınan bu faizlerin yüksekliği Kilise tarafından hoş
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görülmeyip, bir süre sonra da yasaklandı. Büyük olasılıkla bu yasak, olabilecek tehlikelere karşı
önceden bir prim alma biçimine, dolayısıyla da sigorta fikrinin doğmasına yol açtı.
Prim esaslı sigorta yaklaşık M.S. 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde
görüldü. Gene de bugünkü anlamda sigortadan söz edilebilmesi için 14. yy’ ı beklemek gerekti.
Ekonomik koşulların değişmesi ile ticaret, 14. yy’ dan başlayarak çok önemli gelişmeler
gösterdi. O devirde deniz ticaretinde en ileride bulunan İtalya’ da sigortaya gereksinim duyuldu
ve deniz sigortası kavramı da ilk defa burada ortaya çıktı. İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen
mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya’nın Cenova Limanı’ ndan Mayorka’ ya
“Santa Clara“ adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlendi. İlk sigorta şirketi de 1424
yılında, yine Cenova şehrinde kuruldu. Sigorta konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılında
yayınlanan Barselona Fermanı’ ydı. İtalya’daki başlangıçtan sonra, deniz sigortalarının
özellikle 18. yy’ da İngiltere’ de geliştiği görülmektedir.
Denizde başlayıp gelişen sigortacılık, daha sonraları hayat sigortası fikrinin doğmasına neden
oldu. Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi, kaptan, yolcular ve tayfaların da sigorta
edilebilmesi fikrini getirdi. 17.yy.’da bir İtalyan bankeri olan Tonti’nin getirdiği “Tontines”
denilen sistemde, belirli kişiler biraraya gelerek, belirlenen bir süre için ortaya belirli bir para
koymakta, süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. İnsanların çoğu,
kendilerinin başkalarından daha çok yaşayacaklarına inandıklarından epey rağbet gören bu
sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek, öngörülen süreden önce ölenler için
de, ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi öngörüldü. Ve hayat sigortalarına bir geçiş de bu
şekilde başladı.
17.yy.’ın ikinci yarısı sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaya sahne olmuştur.
Bunlardan ilki sigortacılıkta istatistik metod ve tekniğinin uygulanmaya başlaması (İhtimal
Hesapları), ikincisi ise 2 Eylül 1666 tarihinde Londra’da meydana gelen ve dört gün sürerek
13.000 evle 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır. Kara sigortalarının
doğmasına neden olan bu olay, halk üzerinde büyük etki yaratıp böyle felaketlerin sonuçlarına
karşı önlem alınması fikrini doğurdu. Gelişen bu fikirden hareketle 1667 yılında “ Fire Office”
(Yangın Bürosu) kurulmasından sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde ortaya
çıkan ilk yangın sigorta şirketi “ Friendly Society “ faaliyete geçti. 1688 yılında
İngiltere’de Lloyd’s’un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir dönem başladı.
Londra’da bulunan ve Edward Lloyd adında bir kişinin işlettiği kahvehane, gemi sahipleri, iş
adamları, ve tüccarların deniz ticaretine ilişkin bilgi alışverişinde bulundukları bir mekan
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olmuştur. Burada sefere çıkan bir gemi veya geminin yükü üzerine teminat veren kişiler,
“Underwriter” sıfatıyla belgeler düzenleyerek faaliyette bulunmaya başlamışlar ve yine bu
kişiler Edward Lloyd’un ölümünden sonra, kendi aralarında Lloyd’s adında bir topluluk
kurmuşlardır. Lloyd’s 1871 yılında İngiltere Parlamentosunun çıkardığı bir kanunla Birlik
haline getirilmiştir. Lloyd’s ilk yıllarında sadece deniz sigortaları sahasında faaliyet gösterirken
sonraları kara sigortaları sahasına da geçmiş olup, günümüzde her türlü sigortanın yapılabildiği
bir kuruluş haline gelmiştir. Lloyd’s, dünyada başka benzeri olmayan, tamamen kendine
mahsus bir sigorta kuruluşudur. Lloyd’s bir sigorta şirketi olmayıp, sigorta teminatı veren
şahısların oluşturduğu bir topluluk, bir birlik ve aynı zamanda dünya gemicilik istihbaratı
konusunda bir merkezdir.
Lloyd’s’ un en belirgin özelliği Lloyd’s üyelerinin bütün varlıklarıyla sorumluluk taşımaları
ve hiç bir zaman sigortalı ile doğrudan temas etmemeleri, ilişkinin “Broker” denilen aracı kişi
veya firmalarla temin edilmesidir. Broker’lar Lloyd’s ile çalışabilmek için buraya aydolmakta
ve müşterinin gerek sigorta gerekse tazminat alma işlerini takip etmektedirler.
Modern sigortacılığın doğuşuna deniz, kara sigortacılığına yangın, kaza sigortacılığına tren
kazaları ile ilişkin bireysel kazalar öncülük ederken, sanayinin gelişmesiyle yaşanan büyük
teknik hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır.
20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde
örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır.

1.7 TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK TARİHİ
Türkiye’ de 19. yüzyılın ikinci yarısından önce sigortacılıktan söz etmek pek mümkün değildir.
Bazı Anadolu köylerinde bu tarihten önce gereksinme halinde yardım sağlamak, halkın
uğrayacağı zararı karşılamak amacıyla sendikalar kurulduğu, esnaf kuruluşlarının ölüm ve
hastalık durumlarında üyelerine yardım amacıyla örgütlendikleri bilinmekteyse de bunlar
gerçek anlamda sigorta olmayıp, güvenlik, yardımlaşma, sosyal dayanışma düşüncesi ile
oluşturulmuş kuruluşlardı. Bunlar da birkaç köye özgü kalmış, Anadolu’ ya yayılarak bir
gelişme gösterememişlerdi.
Avrupa’daki sigorta konusunda kaydedilen önemli gelişmelere karşın, Osmanlı toplumunun
sosyal özellikleri, dini ortam, mali düzen, buradaki gelişimi engelliyordu. 19. yüzyılın ikinci
yarısında meydana gelen yangınlar ve bunların sonucunda uğranılan büyük hasarlar, sigorta
hakkındaki olumsuz düşünceler üzerinde az da olsa etki yaptı ve sigortanın doğmasına neden
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oldu. Özellikle 1870 yazında Beyoğlu’ndaki yangında (Büyük Pera Yangını ) çok sayıda işyeri,
ev, cami ve kilisenin yanması, bu bölgede de daha çok yabancı ve yabancılarla ilişkide olan
zenginlerin oturması sigortanın gelişme sürecini hızlandırdı.
1872 yılında İngiliz sigorta şirketleri, açtıkları temsilciliklerle Türkiye’ de ilk sigortacılık
faaliyetlerini başlattılar. İngilizler’ den sonra Fransızlar da Türkiye’ ye ilgi gösterdiler ve 1878
yılında ilk Fransız şirketi faaliyetlerine başladı. Bundan sonra Alman, İtalyan, İsviçre gibi
yabancı ülkelerin sigorta şirketlerinin çalışmaları ile sigortacılık genişlemeye başladı. Bu
şirketler duyulan gereksinimi karşılamakla beraber, o tarihlerde sigorta şirketlerinin kuruluşunu
ve sigorta faaliyetini düzenleyen devlet denetimini öngören kanunların, hatta bu konuya
değinen bir hükmün dahi bulunmayışı nedeniyle tamamen denetimsiz bir biçimde çalışıyorlar,
diledikleri gibi hareket edip, merkezlerinden aldıkları talimatlarla işlem yapıyorlardı.
Poliçelerini İngilizce veya Fransızca düzenliyorlar, anlaşmazlık durumunda da dava mercii
olarak Londra mahkemelerini veya ilgili şirket merkezinin bulunduğu yerel mahkemeleri
gösteriyorlardı. Diledikleri zaman sigorta poliçelerini iptal ediyorlardı.
Böylece hukuki mevzuat ve denetimden yoksun, tamamen yabancılara özgü bir çalışma
alanında ilk yıllar sigorta şirketleri adlarını duyurmak, sigorta düşüncesinin yayılmasını
sağlayarak portföylerini genişletmek amacıyla vaatlerini yerine getirip, hasar ödemede dürüst
davrandılar.

Ancak

zaman

geçtikçe,

sigortacıların

istedikleri

gibi

çalışmaları

ve

Kapitülasyonların kendilerine sağladığı geniş olanakları kullanabilmeleri, bu şirketlere
Türkiye’ de kolaylıkla çok para kazanabileceği izlenimini verdi. Bu durum, kısa zamanda çok
fazla sigorta şirketinin çalışmasına, sigorta ahlakının bozulmasına, haksız rekabet ve ekspertiz
suistimallerine yol açtı. Dürüst tüccarlar bundan olumsuz yönde etkilenmelerine rağmen hiçbir
denetim olmayışı yüzünden sigorta şirketleri uzun süre en normal yangın hasarlarını bile
ödemekten kaçınıp, sigortalıların hak ve hukukunu hiçe sayan bir biçimde davranmayı
sürdürdüler.
Bu ortam içinde 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketi olarak
çalışmaya başladı. Bunu izleyen yıllarda sigortacılığın düzene sokulabilmesi için yabancı
şirketler arasında birlikte hareket etme eğilimi belirdi. 12 Temmuz 1900 tarihinde 43 tanesi
yabancı olmak üzere 44 sigorta şirketi bir araya gelerek sabit bir yangın tarifesi belirlediler. Bu
Türkiye’ deki ilk tarifeydi. Tarife ile birlikte, Yangın Sigorta Şirketleri’nin Sendikası adında
bir örgütün oluşturulması ve sürekli bir denetim kurulunun bulunması kararı alındı. Londra’ da
bulunan Fire Office Committee’nin emirleriyle çalışmalarını yürüten sendika tarafından,
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yangınlara zamanında yetişerek büyümesini önlemek, yangının nedenlerini araştırmak üzere
Fasman adlı bir örgüt kuruldu. Denetim mekanizması ve içeriği geliştirildi.
Sendikanın bu olumlu çalışmalarına rağmen çalışan şirketlerin tamamı sendikaya girmediler
ve haksız rekabet yapmaya, alınan kararların tersine davranmaya devam ettiler. 1908 ve 1914
yıllarında kanunlarda yapılan değişiklerle yabancı şirketler kontrol altına alınmaya çalışıldı.
1914 yılındaki kanunla yabancı şirketler teminat göstermeye ve vergi vermeye zorunlu
tutuldular. Sendikanın adı ise “ Türkiye’ de Çalışan Sigorta Şirketleri “ olarak değiştirildi. Bu
yeniliklerle yabancı şirketler Türkler ile ortaklık kurma yoluna gittiler. Böylece Cumhuriyetin
ilanına kadar tümü yerli sermaye ve teknisyenlerle işletilen bir sigorta kuruluşu bulunmadığı
görülmektedir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sigorta alanında gerek yasal, gerekse kurumlaşma
açısından büyük adımlar atıldı. 1924 yılında Türkçe’yi kullanma zorunluluğu getiren yasa ile,
poliçelerin İngilizce ve Fransızca düzenlenmesine son verildi ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü
kuruldu. 1927 yılında Sigortacılığın ve Sigorta Şirketleri’nin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki
kanun yürürlüğe girdi. Yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin denetlenmesi, döviz çıkışının
önlenmesi amacını taşıyan bu kanunun çıkışıyla sigortacılık gelişmeye, yerli sermaye ile
kurulan şirketlerin sayısı artmaya başladı. Bunu izleyen iki yıl boyunca gerekli hazırlık ve
incelemelerin yapılması sonucu işletme hakkının T. İş Bankası AŞ’ ye ait olacağı bir anonim
şirket kurulmasına karar verildi. Böylece 1929 yılında Milli Reasürans T.A.Ş faaliyete geçti.
Bu tarihten itibaren Türkiye’ de reasürans tekeli başladı ve ülkedeki yerli - yabancı bütün
sigorta şirketleri topladıkları primlerin bir kısmını Milli Reasürans’a devretmeye zorunlu
tutuldu. Hemen hemen dünyada kurulan ilk reasürans tekeli olan Milli Re. önce çeşitli tepkiler
gördüyse de suistimalleri önlemek, haksız rekabetin kakmasını ve ödemelerin zamanında
yapılmasını sağlamak gibi yanlarıyla Türk sigortacılığının gelişmesinde olumlu rol oynadı,
halkın sigortaya olan güvenini arttırdı.
Bu gelişmelerin paralelinde 1939 yılında sigorta şirketleri Ticaret Bakanlığı’na bağlandı.
Sigorta sektörünü ciddi bir biçimde ele alan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ise 1959
yılında yürürlüğe girdi. 1987 yılında yürürlüğe giren 3379 sayılı yasa ile 7397 sayılı yasada,
yasal alandaki boşlukları doldurmak, sigorta şirketlerini mali yönden geliştirmek ve sigorta
aracılarının durumunu yeniden düzenlemek amacıyla önemli ve köklü değişikler yapıldı. Bu
kanun, sigorta ile ilgili organlar ve faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler çıkarılmasını
öngörüyordu. Sigorta şirketleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ na bağlanarak mali yapının
bir parçası olarak kabul edildiler. 1 Mayıs 1990 tarihinden itibaren Kaza Sigortaları (zorunlu
sigortalar hariç ), Mühendislik Sigortaları ile Zirai Sigortalarda; 1 Ekim 1990 tarihinden itibaren
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de Yangın ve Nakliyat sigortalarında da Serbest Tarife Sistemine geçildi. Zaman içerisinde yeni
kurulan sigorta şirketlerinin sayısı artarken, sigorta taleplerinin aynı ölçüde artmaması, ayrıca
prim tahsilatında yaşanan sorunlar dolayısıyla, 1993 yılından itibaren çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnameler ile 7397 sayılı Kanunda birtakım düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı
duyuldu. 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren sigorta primlerinin tahsili sorununa çözüm getirilmesi
amacıyla, primlerin acente cari hesapları üzerinden takibi sistemi yürürlükten aldırılarak, poliçe
bazında takip sistemi uygulamaya konuldu. 1999 depremlerini takiben 2000 yılında meskenler
için zorunlu hale getirilmiş bulunan deprem sigortalarını yürütmek üzere tesis edilen "Doğal
Afet Sigortaları Kurumu" (kısaca DASK) Pool'u tesis edilerek yönetimi beş yıllık bir süre ile
bu konuda deneyimli Millî Reasürans TAŞ’ye verildi. Diğer taraftan Türkiye'de 23.07.1927
tarih ve 1160 sayılı Yasa ile şekillendirilmiş zorunlu reasürans devri 31.12.2001'de sona erdi.
28 Mart 2001 tarihinde kabul edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu”
ile

kurulan

bireysel

emeklilik

sistemi

27

Ekim

2003

yılında

faaliyete

geçti.

14 Haziran 2005 tarihinde 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarılmış ve bu kanun
kapsamında Sigorta Havuzu (TARSİM) kurulmuştur. Bu Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler, bu
havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz
İşletmesi AŞ tarafından yürütülmektedir.
Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER) 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur. Trafik sigortası
üretimi gerçekleştiren bütün sigorta şirketlerinin 01/01/2003 tarihinden itibaren tüm poliçe
bilgileri ve bunların hasar ve ödeme kayıtları TRAMER sistemine transfer edilmiş olup, yeni
üretilen poliçeler ve hasar kayıtları günlük olarak transfer edilmektedir.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmenin ardından 2008 yılında Sigortacılık Kanununun getirdiği yeni
tanım ve uygulamalarla ilgili ikincil mevzuat düzenlemeleri üzerindeki çalışmalar
tamamlanmıştır.
Sigorta Bilgi Merkezi 9 Ağustos 2008 tarihinde 26962 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
yönetmelikle faaliyetine başlamıştır. SBM nezdinde kurulan alt bilgi merkezleri, Trafik
Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER), Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi (SAGMER), Hayat
Sigortası Bilgi Merkezi (HAYMER) ve Sigorta Hasar Takip Merkezi (HATMER)
kurulmuşlardır.
2017 yılı itibariyle 63 şirket Birliğe üyedir.
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Uygulamalar
Geçen yıl ve birinci dönem diğer derslerdeki sigortacılık ile ilgili temel bilgilerin
hatırlanması
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Uygulama Soruları

1. 1893 yılında ……………………..…… ilk yerli sigorta şirketi olarak çalışmaya başladı.
2. Sigortanın temel prensiplerini sayınız?
3. Sigortanın özelliklerini sayınız?
4. Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesi tarafları kimlerdir?
5. Türk Ticaret Kanununa göre sigortanın tanımını yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Sigortacılık “Genel Şartları” ve sigorta şirketinin “Özel Şartları” kapsamında sigortacı sigorta
ettiren kişiye poliçeyi sunar. Sigorta ettiren poliçeyi imzalayan taraftır. Sigortalı ise poliçeden
yararlanan kimsedir. Bazı sigorta ürünlerinde Lehdar tarafta bulunur. Örneğin; Hayat
sigortalarında sigorta ettiren kişinin vefatı durumunda lehdar kişiler sigortanın menfaatinden
yararlanarak bu teminatı alırlar.
Bir sigortadan bahsedebilmek için öncelikle sigorta sözleşmesi yapılmış olmalıdır. Prim
ödemelerinin gerçekleştirilmesi gerekir ki sigorta kavramından yararlanılabilinsin.
Sigorta akdinin bütünlüğünü oluşturan temel prensiplere mutabık kalmak gereklidir.
Geçmişten günümüze kadar olan süreçte gözle görülebilecek durumda sigorta sektörü gelişme
göstermiştir ve hala da sigorta sektörü büyüme halindedir. Gerek meslek açısından gerek
sigortadan faydalanan insanlar açısından fikirlerde başlı başına bir güveni temsil etmektedir.
İnsanlar bu sayede hayatını, canını, malını güvence altına almaktadır. Finansal açıdan bakacak
olursak tasarrufu geliştirerek sermaye oluşumuna katkı sağlar ayrıca finansal istikrarı artırır.
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Bölüm Soruları
1) 2017 yılı itibariyle Türkiye’de kaç sigorta şirketi vardır?
a) 33
b) 43
c) 53
d) 63
e) 73
Cevap:63
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2. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE ÖZEL SİGORTALAR
1.2. ÖZEL SİGORTALARIN SOSYAL SİGORTALAR İÇERİSİNDEKİ ROLÜ
1.2.1. Özel Sigortaların Muhtemel Faydaları
1.2.2. Özel Sigortaların Muhtemel Sakıncaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
3) Sosyal Güvenlik Sisrtemi ihtiyacı nasıl ve neden ortaya çıktı?
4) Özel Sigortacılığın fayda ve sakıncaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal
Sistemi

Sosyal
Sistemi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
Güvenlik

Sanayi
Sonrası İhtiyaçlar

Devrimi

Sosyal Güvenliğin
Yaşamını
ve
Güvenlik İnsan
Demografik
Yapı
Üzerindeki Etkisi

Özel Sigortacılık

Sosyal Güvenliğin
Demografik
Nedenlerle
Çökmesi’ne Alternatif BES

Özel Sigortacılık

Şirketlerin kar amacı
ile aşırı hırs ve rekabete
girmesinin kontrol altına
alınması gerekliliği

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

23

Anahtar Kavramlar
•

Sanayi Devrimi

•

İnsan Hakları

•

Sosyal Güvenlik

•

Demografi
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Giriş
Dünyada yaşanan teknolojik ilerlemeler, üretim biçimini, sosyal yapıyı ve toplumsal
talepleri hızla değiştirmektedir. Fordist üretim biçiminin ortaya çıkardığı, sosyoekonomik koşulara göre biçimlenmiş olan sosyal güvenlik sistemleri sibernetik
devrimin ortaya çıkardığı koşullara uyum sağlamakta zorluk çekmektedir.
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1.SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE ÖZEL SİGORTALAR
Sosyal sigorta, “ekonomik yönden zayıf ve çalışan halk gruplarının işgücünü korumak,
geleceğini garanti etmek ve böylece toplum hayatında sosyal güvenliği sağlamak amacı ile
kurulan, teşkilatlı bir mecburi sigortadır”. Fakat işverenin omuzlarından risk yükü, tamamen
kaldırılmamakta, bilakis Sosyal Sigortalar Kanunu'nda işveren, işçinin sağlığını ve can
güvenliğini korumada gerekli tedbirleri almakla görevli kılınmaktadır (5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 21). Sosyal güvenlik "en geniş anlamda
kişilerin toplumsal, politik, ekonomik kurumlar ve uygulamalardan meydana gelen küçük ya
da büyük kayıplarına karşı, güvence sağlayan bir sistem olarak değerlendirilebilir". Başka bir
tanıma göre de sosyal güvenlik, "bir bütün olarak halkın halihazır ve gelecekteki yaşayışının
teminat ve garanti altına alınmasıdır". Sosyal güvenlik, her fert ve toplum için mutlaka
karşılanması gereken bir sosyal ihtiyaçlar kataloğudur. Ancak, insan için düşünülebilecek bütün
tehlikeleri, sosyal güvenlik alanına sokmak mümkün değildir. Fakat düşünülebilecek, bütün
tehlikeler özel sigorta kapsamına dahil edilebilir. 1952 tarihinde toplanan Milletlerarası
Çalışma Konferansının kabul ettiği, "Sosyal Güvenlik Asgari Normları Sözleşmesinde bu
sistemin temel elemanları şöyle belirlenmiştir:
1-Nüfusu (veya nüfusun büyük bir kısmını) hastalık, işsizlik, yaşlılık ve ölüm riskleri veya gelir
kesilmesi sebebiyle ekonomik yoksulluğa karşı korumak,
2-Nüfusa gereken her türlü sağlık hizmetlerini sağlamak,
3-Çocuk yetiştiren aileye ödenek vermek gayelerini hedef tutar.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nden ilham alan 1982 Anayasası'nın 60. maddesinde de
herkesin, sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu temel prensibi kabul edilerek Devleti, bu
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri almakla ve teşkilatı kurmakla görevli kılar. Sosyal
güvenlik anlayışı, ihtiva ettiği anlama göre, ancak şümullü sosyal reformlarla ve toplumun
bütün kesimini kapsayan, geniş bir teşkilatın kurulmasıyla gerçekleşme imkanı bulur. Bu
hususta, Anayasa ile Devlet, sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmakla görevli kabul
edilmiş, taahhüt altına sokulmuştur.
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10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi/Beyannamersi Madde 25’de:
1- Her şahsın gerek kendisi, gerek ailesi için yiyecek, giyecek, mesken, tıbbi bakım, gerekli
sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahı temin edecek uygun bir hayat seviyesine
ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında
mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

2-Doğum yapan kadın ve çocukların özel yardım ve bakım görmek hakları vardır. Bütün
çocuklar her türlü sosyal yardımlardan yararlanmak hakkına sahiptirler.
Anlaşılacağı üzere sosyal güvenlik; bir gaye, ulaşılacak hedefler listesidir. Sosyal sigortalar bir
güvenlik kurumu olarak, sosyal güvenlik sisteminin çekirdeğini ve gerçekleşme vasıtalarından
birini teşkil eder. Elbette teknik bir vasıta olarak sosyal sigortaların, sosyal güvenlik alanını
bütünüyle doldurduğu söylenemez. Bugün sosyal sigortalar bütün dünyada hızla gelişerek,
sosyal güvenliğin modern ve müessir bir vasıtası haline gelmiştir.
Bu bakış açısıyla, özel sigortaların sosyal güvenlik içerisindeki yerine gelince, özel sigortaların
fonksiyonu, özel olarak sigorta ettirenleri veya sigortalanabilen şahsi menfaatleri teminat altına
almaktır. Özel menfaatlerin sigorta ettirilmesi zarureti ise, öncelikle ilgilinin isteğine sonra da
iktisadi gücüne bağlıdır. Buna karşılık sosyal sigortalar, özel menfaatleri değil, bütün olarak
toplum menfaatleriyle, kamu yararına sosyal güvenliğin sağlanmasıyla ilgilenir. Bu haliyle her
iki sigorta, ayrı menfaatleri çeşitli risklere karşı teminat altına alarak birbirlerini tamamlamakta,
bir sigortanın mahzurları diğeri ile giderilmektedir. Böylece, her iki sigorta çeşidinin mevcut
olmasıyla, ayrı ayrı fertlerin ihtiyaç duydukları güvenlik temin edilir. Şu halde, sosyal sigortalar
vasıtasıyla, yeterli mali güce sahip olmayanlar, milli gelirin sosyal adalete uygun dağıtımıyla,
asgari bir teminata kavuşturulmaktadır. Diğer taraftan özel sigortalar, kişilerin sorumluluk
bilincini geliştirerek asgari menfaatin üzerinde, ekonomik varlıklarına uygun bir teminat imkanı
sağlamaktadır.

2.ÖZEL SİGORTALARIN SOSYAL SİGORTALAR İÇERİSİNDEKİ ROLÜ
Sosyal güvenlik sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanabilmesi için, özel
sigortalardan da yararlanılması, öncelikle İngiltere'de ortaya atılan bir fikirdir. Hatta ölüm ve
yaşlılığın, ucuza mal olacak şekilde sigortalanması, hayli rağbet görmüş, oradan Avrupa ve
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Amerika'ya yayılmıştır. Dünyada, sosyal güvenlik sistemlerinin reformu alanındaki
eğilimlerden birisi de sosyal sigortaların omuzladığı yükün bir bölümünü, özel sigortalara
aktararak, finans sıkıntısından kısmen de olsa kurtulmaktır. Amaç, yine her bireye asgari bir
gelir temin etmek, bunun üzerinde güvenliğe ihtiyaç duyanlara, özel sigortalarca ek imkanlar
sağlamaktır.
Şili'de devlet, özel emeklilik sigortasını 1981'de özelleştirmiş, çalışanları yeni sisteme geçip
geçmemek hususunda serbest bırakmıştır. Yalnız eski emeklilik sistemini tercih edenlerin
hakları saklı tutulmuştur. Ayrıca geçiş döneminin mahzurlarını giderebilmek için devlet, asgari
miktarda emekli aylığı elde edemeyecek olanlara asgari emekli aylığı garantisi vermiştir.
Özellikle yaşlılık ve hastalık sigorta kolları, bu alandaki uygulamanın başta gelen örnekleri
olmakla beraber, bütün sigorta kollarında da özel sigortalara yer verilmesi fikri
savunulmaktadır. Alman sosyal güvenlik sistemi içerisinde, özel ve mecburi sigortaların
birbirlerine paralel şekilde çalıştıkları, sosyal sigortalara dahil olan kimselerin, mükerrer
ödemede

bulunmaksızın.

aynı

zamanda,

özel

sigortalardan

da

yararlanabildikleri

belirtilmektedir. Hususi olarak sağlık alanında, özel ve sosyal sigortalar müşterek çalışarak,
tıbbi bakım fiyatlarının oluşmasında ve daha verimli hizmetler sağlanmasında hayli başarılı
olmuşlardır.
Bizde de Beş Yıllık Kalkınma Planı başta olmak üzere bazı beş yıllık kalkınma planlarında özel
sigortacılığın mevcut sosyal güvenlik sistemine ilave ve isteğe bağlı bir sistem olarak
desteklenmesi, bu kapsamda özel sağlık ve özel emeklilik sigortasının teşvik edilmesini
öngören bir tedbire yer verilmiştir. Bu yönde, sosyal güvenlik sisteminin mümkün olduğunca
daha geniş alanlara yayılması ve daha çok kişiye asgari düzeyde bir koruma sağlanması temel
hedeftir. Buna ilave olarak, kişilerin talebine göre, ihtiyaç hissettikleri korumanın daha fazlası
özel sigortalarca temin edilmelidir. Bu amaca uygun düzenlemeler getirilmesi, sosyal sigortalar
sistemini de rahatlatacaktır. Kuşkusuz, sosyal güvenlik sistemlerinin ideal tekli, tek bir modele
sığdırılamaz. Her ulus kendi sosyal, iktisadi, kültürel kapasitesini demografik yapısıyla birlikte
değerlendirerek, kendine özgü bir sistem kurmak zorundadır. Özel sigortaların sosyal risklerden
bir kısmını paylaşmasının muhtemel fayda ve sakıncaları ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.
2.1 Özel Sigortaların Muhtemel Faydaları
-Özel sigortalar, kar amacına yönelik kuruluşlar olduğundan, fon yönetimini daha rasyonel ve
verimli alanlarda kullanacaklarına göre, doğal olarak sigortalılara ödeyeceği meblağlarda da
artış olacaktır.
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- Ayrıca rekabet ortamının oluşması, bu sonucu verimli kılabilir.
-Sigorta fonlarının siyasal iktidarlarca amaç dışı kullanılmasıyla oluşan ve "kara delik" olarak
adlandırılan açıkların, her yıl yine bütçenin sırtına yükletilmesinden Devlet, bir nebze de olsa
kurtulabilir.
-Sosyal sigortalara yıllarca prim ödemesine rağmen, çok az maaş alan emeklilerle, çok düşük
primler ödeyerek veya hiç ödemeden aynı imkana sahip kişilere özel sigorta uygulamasında
rastlanmayacaktır.
-Sosyal Sigortalar Kurumu'nda, özellikle sağlık alanında, muayene ve tedavi masrafları
konusunda, yersiz ve çok yüksek masraflar yapılmaktadır. Özel sigortacılıkta bu tür istismarlar
mümkün olmayacak, en azından azalacaktır.
2.2 Özel Sigortaların Muhtemel Sakıncaları
- Özel sigortalar kar amacı doğrultusunda faaliyet yürüttüklerinden, sigorta himayesi ikinci
planda kalacaktır. Fonların verimli işletilemediği durumlarda, sigorta himayesinin tatminkar
olup olmayacağı endişesi doğabilir. Fakat Şili modeli göz önünde tutulursa, bu endişenin
çözümsüz olduğu söylenemez.
- Ülkemizde prim ödeme ihtiyarı kişilere tanınırsa, ekonomik koşulların zorluğu nedeniyle, pek
az kişinin sigortalılığı talep etme mahzuru göz ardı edilemez.
- Ülkemiz uygulamasında, özel sigorta şirketlerinin yeterince iyi gelişemedikleriyapılanamadıkları, itiraf edilmesi zor bir gerçektir. Üstlenilen risklerin bütününün, sigorta
şirketlerinin kendi bünyelerinde taşımaları da beklenemez. Bu risklerin bir bölümünün
reasürans yoluyla, diğer sigorta şirketlerine ya da reasürans şirketlerine devredilmesi doğaldır.
Reasürans işlemleri maliyetleri artırsa bile, bu yola başvurulması gereklidir de zira, risk
gerçekleşip hasar ortaya çıktığında, tazminat reasürörler tarafından da paylaşılacağından,
sigorta şirketleri yıkıcı ödemelerden kurtulacaktır. Ancak bunun ne derece yapılacağı ve ölçüsü
iyi değerlendirilmelidir.
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Uygulamalar
Sosyal Güvenlik ile ilgili emeklilik ve çalışma hayatı konularında güncel yaşam içinde
sorgulanması

30

Uygulama Soruları
1) Çevrenizde emekli olan insanlar var mı?
2) Kazançları yeterli mi?
3) Çalışanların maaşından sosyal güvenlik primi kesiliyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Teknolojik ilerlemenin getirdiği refah düzeyindeki artışlar, yaşam süresini artırırken, ortaya
çıkan yeni ihtiyaçların baskısı altındaki genç nüfusun genel nüfus içerisindeki payı gittikçe
azalmaktadır. Demografik değişim, üretim biçimindeki değişim, bu değişime bağlı olarak
ortaya çıkan emek arz ve talep yapısındaki değişim, toplumsal taleplerdeki artışlar, sosyal
güvenlik kuruluşlarının finansmanını zorlamaktadır. Aynı zamanda işlevsel olarak da çeşitli
sıkıntılar çıkmaktadır. Bu bağlamda özel sigorta girişimciliği mevcut sosyal güvenlik sistemini
rahatlatacak, onun daha etkin kılınmasını sağlayacak yardımcı bir uygulama veya girişim olarak
düşünülebilir. Çalışma hayatının bazı riskleri, özel sigortalara devredilebilir. Fakat verimlilik
açısından da özel sigortacılığın ülkemizde geliştirilmesi, bu yükü kaldırabilecek olgunluğa
eriştirilmeleri beklenmelidir.
Her şeyden önce, özel sigortacılığın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ortak alanlarda, sosyal
güvenlik

programları ile özel

sigorta şirketlerinin

verdikleri/verecekleri

hizmetler

irtibatlandırılmalıdır. Tıbbi bakım fiyatlarının oluşması ve masrafların kontrolü açısından, bu
birliktelik son derece yararlı olacaktır. Ayrıca sosyal sigortalar kapsamındaki kişilere,
ekonomik durumlarına göre, özel sigortalar yoluyla istedikleri kadar koruma sağlayabilecek,
teminatlarını genişletebilme imkanı da tanınmalıdır.
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Bölüm Soruları
1. Toplum hayatında sosyal güvenliği sağlamak amacı ile kurulan, teşkilatlı bir mecburi
sigortalara ne denir?
2. Özel sigortaların Sosyal sigortalar içerisindeki rolünü anlatınız?
3. Özel sigortaların faydalarını açıklayınız?
4. Özel sigortaların sakıncalarını açıklayınız?
5. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi madde 25. kişinin hangi temel haklarını ele
almaktadır?
Cevaplar:
1.
2.
3.
4.
5.

Sosyal Sigorta
Sosyal Güvenlik Sistemi’nin alternatifidir.
Özel Sigortalar’da kişi kendini koruma imkanı elde eder.
Kar amacı güden özel şirketler sigortalı haklarını korumayabilir
Yeme, giyinme, barınma, tıbbi bakım vb.

KAYNAKÇA
“Özel Sigorta Girişiminin Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Önemi” Doç.Dr.Metin
Topçuoğlu – SDÜ,İİBF / Yrd.Doç.Dr.Mustafa Öztürk – SDÜ,İİBF
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3. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.SOSYAL GÜVENLİK
3.2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ
3.3.TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI
3.3.1. Demografik Sorunlar
3.3.2. Finansman Sorunları
3.3.3. Yönetsel ve Siyasal Sorunlar
3.4. SOSYAL GÜVENLİKTE REFORM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLENLER
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5) Sosyal Güvenlik Sisemi uygulamaları yeterli midir?
6) Sistemin aktif ve pasif sigortalı gereksinimi nedir?
7) Sosyal Güvenlik sorunları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal Güvenlik

Kazanım
Aktif/Pasif Sigortalı
Kurgusu

Geçmişten
Sosyal
Güvenlik
Günümüze Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun Yapısı
Sistemleri
Türkiye’de Sosyal
Sosyal
Güvenlik
Güvenlik
Sisteminin finansman ve demografik
Sorunları
sorunları
Türkiye’de Sosyal
Geçmişte
izlenen
Güvenlik
Sisteminin yanlış politikalar ile gelinen
Sorunları
durum

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal Güvenlik Kurumu

•

Finansman

•

Demografi

•

Politika
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Giriş
Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren, sosyal güvenlik sisteminde gelir-gider dengesizliği ortaya çıkmıştır. Emeklilik sisteminde aktif pasif oranı, iki seviyesinin de altına
düşmüştür.
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3.1. SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal güvenlik sistemi, sosyal güvenliğin finansman ve harcama esaslarını bir bütün olarak
ifade eder. Uzun ve kısa vadeli sosyal sigortalar, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, bunların
birbirleri ile olan ilişkileri, finansman şekilleri bir bütün olarak sosyal güvenlik sistemini
oluşturur. Genellikle bir sosyal güvenlik sisteminin niteliğini finansman yöntemi belirler. Bu
yaklaşıma bağlı olarak dört sistemden söz edilebilir.
• 1880’li yıllarda geliştirilen ve prim esasına göre finansmanı sağlanan Bismarkçı sosyal
güvenlik sistemi,
• 1942 yılında geliştirilen ve vergi gelirleri ile finanse edilen Beveridge tipi sosyal güvenlik
sistemi,
• Prim ve vergilerle karma finansmanı öngören karma sosyal güvenlik sistemi,
• 1981 yılında Şili’de uygulanmaya başlanan, devletin gözetim ve denetiminde
finansmanı tamamen bireysel primlerle sağlanan özel zorunlu bireysel sigortacılık sistemi.
Hiç bir sisteme bağlı olmaksızın ya da ön ödeme yapılmaksızın, bütün ekonomik risklerin
gerçekleşmesi halinde, bireyin doğrudan kendi bütçesinden harcama yapması (bireysel
finansman) da bir sistem olarak ifade edilebilir. Ancak bunun bir sistem olmasından ziyade,
sistemsizlikten dolayı de facto yani ortaya çıkmış fiili durumu yansıttığı açıktır.
3.2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ
19. yüzyılın sonlarına doğru başlayan ve 20. yüzyılda şekillenen sosyal güvenlik sistemleri bir
yönüyle iktisadi sistemlerden ve bir yönüyle de siyasal gelişmelerden etkilenmiştir. Ekonomik
ya da sosyal krizler sosyal güvenlik sistemlerinin oluşmasının gerekçeleri olmuşlardır.
Bismarkçı sistemin gelişiminde 1848’de yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal içerikli krizlerin
etkileri vardır. Bu dönem, Endüstri Devriminin yaşandığı, tren raylarının geliştiği ve raylı
sistemlerin ulaşımı kolaylaştırdığı, işçi hareketleri ve sosyal hareketlerin yoğunlaştığı, çeşitli
savaşların patlak verdiği bir dönemdir. Bismarck, böyle bir iklimde prim ile finansmanı
sağlanan sosyal sigorta sistemi geliştirmiş, 1883 yılında hastalık sigortası kanununu, 1884
yılında iş kazası sigortası kanununu ve 1889 yılında yaşlılık ve malullük sigortası kanununu
çıkarmıştır. Takip eden dönemde vuku bulan I. Dünya Savaşı, 1929 Büyük Ekonomik Buhranı
ve nihayet II. Dünya Savaşı, Avrupa’da kitlelerin yok olmasına, geriye kalan yakınların çalışma gücünü yitirmesine ve bunun sonucunda sosyal ve ekonomik sorunların artmasına yol
açmıştır. 1941 yılında İngiliz Hükümeti, William Henry Beveridge II. Dünya Savaşı’ndan sonra
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İngiltere’nin yeniden inşası hususunda, bir rapor hazırlamasını talep etmiştir. 1942 tarihli
“Sosyal Sigorta ve İlgili Hizmetler” adlı rapor ile herkesi kapsayan zorunlu sosyal sigorta
sisteminin temelleri atılmıştır. Bu sistem refah devletinin oluşumuna da önemli katkı
sağlamıştır. Sistemin finansmanının ise sabit bir oranla alınan vergiden oluşması ve sosyal
sigorta ile tüm vatandaşlara hitap etmesi öngörülmüştür. Bu dönemde Osmanlı Devleti’ndeki
sosyal güvenlik ile ilgili gelişmelere bakıldığında sosyal güvenliğin esas itibariyle aile içi
yardımlaşma, meslek örgütlerinin yardımları ve diğer sosyal yardımlar çerçevesinde
yürütüldüğü görülmektedir. Aile içi yardımlaşmada, ailenin tüm fertleri birbirlerini sosyal ve
ekonomik risklere karşı korumakta, hastalanan, iş kazası sonucu çalışma yeteneğini kaybeden
ya da ölenin eş ve çocuklarına ailenin diğer fertleri bakmaktadır.
Osmanlı Devleti resmi anlamda ilk sosyal güvenlik kurumunu 1866 yılında Askeri Tekaüd
Sandığı olarak kurmuş, daha 1880’li yıllarda da mülki memurlar ve bunların bağımlılarına
mahsus olmak üzere tekaüd sandıkları kurulmuştur. Daha sonra bu iki sandık, Askeri ve Mülki
Memurlar Sandığı adı ile birleştirilmiş ve prim alınarak finansmanı sağlanmıştır. 1930 yılından
sonra devlet bütçesi ile finansmanı sağlanmış ve 1934 yılında diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanları da kapsayan dokuz sandık daha kurulmuştur. Emekli Sandığı bu
sandıkların birleşmesiyle 1950 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
Modern anlamda, Türk sosyal güvenlik sistemi II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulmuştur.
Bu sistem ülkemizdeki en büyük kamu harcama programlarından birini oluşturmaktadır.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verileri dikkate alındığında Sosyal
Güvenlik Kuruluşları’nın giderleri GSMH’nin %9’unu oluşturmaktadır. Şüphesiz her ülkede
olduğu gibi ülkemizde de bu sistemin şekillenmesi, kendi ekonomik gelişmişlik düzeyine,
üretim yapısına, siyasal faktörlere, finansman metotlarına göre değişiklik göstermektedir.
Ülkemizde 2006 yılına kadar sosyal sigorta hizmetlerini sunan üç kurum vardı. Bunlar,
-1949 yılında 5434 sayılı Kanun ile kurulmuş T.C. Emekli Sandığı,
-1945 yılında 4792 sayılı Kanun ile kurulmuş Sosyal Sigortalar Kurumu,
-1971 yılında 1479 sayılı Kanun ile kurulmuş Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu idi.
Bu kurumlar kuruluşlarında çalışanların mesleki faaliyet esasına göre örgütlenmişti. Bu üç
kurum 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Kanun ile kurulan yeni bir kuruma, tek çatı olarak da
bilinen, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) devredilmiştir. 5510 sayılı kanun 1.10.2008
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
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3.3.TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI
Modern anlamda ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin başlangıcını 1945 olarak kabul
edebiliriz. Nispeten genç ve yeni sayılan bu sistemin sorunlarının da yüzeysel ve geçici, esasa
ilişkin olmayan türden olması beklenirdi. Özellikle Emekli Sandığı için 1950-1970, SSK için
1965- 1980 ve Bağ-Kur için de 1971-1980 döneminde sisteme yapılan prim ödemeleri ile
sistemin giderleri arasında sistem gelirleri lehine sürecin işlemesi nedeniyle sistemin en azından
finansman sorunları ile kısa sürede karşılaşmaması gerekirdi. Çünkü bu dönemde emekli
olanların sayısı az, dolayısıyla giderleri çok küçük bir yekûn tutuyordu.
Tablo 1’de yer alan bilgiler 1950 yılından 2005 yılına kadar olan dönemde her üç kurum bazında
ve isteğe bağlı olan sigortalar hariç olmak üzere aylık alanlar ile prim ödeyenlerin sayısını
göstermektedir. 1950 yılında prim ödeyenler 200 bin kişi, emekli sayısı ise sadece 9 bin kişi
görülmektedir. 1975 yılında toplam prim ödeyenler 3.732 bin kişi olup aylık alanların sayısı 635
bin kişi olmuştur. 2005 yılında 11,5 milyon kişi aktif sigortalı ve 7,5 milyon kişi Emekli aylığı
alan bulunur. Bu her 1 emekliyi 1,5 çalışanın finanse etmesi (emekli/aktif sigortalı oranı
1/1,5 kişi) anlamına gelmektedir. Ve bu maalesef mümkün değildir. Aradaki fark devlet
bütçesinden karşılanmaktadır. Bunun için Türkiye’de emeklilik yaşı kademeli olarak
artırılmaktadır. Geçmişte yapılan erken emeklilik vb. hatalı yaklaşımların telafisi bir sonraki
kuşağa yansımaktadır.
Aktif Sigortalılar

Aylık Alanlar

Aktif

Aylık Alanlar

Sigortalılar
Yıl

SSK

ES

Bağ-Kur

SSK

ES

Bağ-Kur

Toplam

Toplam

1950

-

200

-

-

9

-

200

9

1955

-

281

-

-

34

-

281

34

1960

-

359

-

-

62

-

359

62

1965

896

548

-

55

96

-

1.444

151

1970

1.314

824

-

145

181

-

2.138

326

1975

1.823

1.092

817

290

341

4

3.732

635

1980

2.205

1.325

1.101

636

454

138

4.631

1.228

1985

2.608

1.400

1.682

1.071

597

294

5.690

1.962

1990

3.287

1.560

1.967

1.597

706

596

6.814

2.899

1995

4.209

1.880

1.791

2.338

952

881

7.880

4.171

2000

5.283

2.156

2.182

3.339

1.297

1.277

9.621

5.913

2005

6.966

2.402

2.104

4.308

1.596

1.600

11.472

7.504

SSK

Tablo 1. 1950-2005 Yılları Aktif Sigortalı-Aylık Alanların Sayıları (bin)
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Sağlıklı kurgulanan bir sistemin, en az üç kuşağa sorunsuz bir şekilde hizmet sunması
beklenirken, Türkiye’deki sistem henüz 50 yaşına varmadan ciddi ve esasa ilişkin yapısal
sorunlar yaşamaya başlamıştır. Ekonomik, finansal, yönetsel, politik ve demografik sorunların
etkileri vardır. Bu nedenle, oldukça genç yaşına rağmen, ülkemizin sosyal güvenlik sistemi
ciddi bir yeniden yapılanma süreci yaşamaktadır. Bu süreç, 1990’lı yılların ilk yarısından
başlamış olup günümüze kadar sürmüş bulunmaktadır. Sistemin yeniden yapılandırılması
sürecinin gelecek yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Çünkü sistemin yapısal
sorunlarının yasalarla formüle edilmesi yeterli olmayıp, uygulamada bazı direnç ve
aksaklıklarla karşılaşılacağı, bunlarla mücadele çerçevesinde yeni düzenlemelerin ise
kaçınılmaz olacağı düşünüldüğünde, bu sürecin zaman alacağı öngörülmektedir. Buna ek
olarak, finansman sorunlarının kısa vadede çözülmesi için sosyal tarafların görüşlerinin de
alınarak gerekli görülen düzenlemelerin yapılması, hem çok kolay değildir hem de zaman
almaktadır. İşgücü piyasasının yapısal sorunları bu konuda en büyük engeli oluşturmaktadır.
Bu piyasa bir yönü ile sorunların esas kaynağını ve bir yönü ile de çözümü bünyesinde
barındırmaktadır. Tablo 2 ülkemizdeki kayıt dışı istihdam hakkında 1990–2006 yıllarına ait
özet bilgiler sağlamaktadır. 1990 yılında tarım dışı toplam istihdamın %56’sı bir sosyal
güvenlik kurumuna kayıtlı değilken bu oran tarım sektöründe %25 olarak ifade edilmektedir.
2006 yılında tarım dışı toplam istihdamın %49’u ve tarım sektörü istihdamının ise %33’ü
bir

sosyal

güvenlik

kurumuna

kayıtlı

değildir.

Bu

veriler

bile

tek

başına

değerlendirildiğinde, başka herhangi bir veriyi dikkate almadan, sosyal güvenlik sistemini
finanse edenlerin yüklerinin neden yıllar yılı giderek ağırlaştığını da ortaya koymaktadır.
Toplam İstihdam

Tarım Dışı İstihdam

Toplam

Bir sosyal güvenlik kurumuna

Tarım

İstihdam

kayıtlı olmayanlar

İstihdam

kayıtlı olmayanlar

Kişi (bin)

Kişi (bin)

%

Kişi (bin)

Kişi (bin)

%

1990

18.538

10.314

55,6

9.848

2.465

25,0

1993

18.047

8.784

48,6

10.638

2.656

25,0

1995

19.892

10.134

50,9

11.506

3.040

26,4

1997

20.360

10.946

53,7

12.367

3.060

24,7

1999

21.413

11.494

53,6

13.193

3.580

27,1

Dışı

Bir sosyal güvenlik kurumuna

Yıllar
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2000

20.579

10.925

53,0

13.812

4.038

29,2

2005

21.928

10.863

49,5

16.008

5.655

35,3

2006

22.330

10.430

48,5

16.360

5.354

32,7

Tablo 2. Kayıt Dışı İstihdam
Kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik bakımından önemi, bir yönü ile sistemin potansiyel prim gelirlerini azaltmaları diğer yönü ile de hükümetlerin farklı gerekçelerle bunlara
daha sonra prim affı, hizmet borçlanması ya da sistemin diğer bazı haklarını sağlayarak sistemin
giderlerini artırmalarına yol açmasıdır. Kayıt dışı çalışanların pek çoğunun yoksulluk sınırında
olması ve eğitim durumlarının da kendi geleceklerini güven altına alamamasından ötürü sosyal
güvenliklerinin temininin sosyal adalet açısından da gerekliliği ortadadır.Yukarıda ileri sürülen
kayıt dışılık ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi Tablo 3’te yer alan veriler desteklemektedir.
Ülkemizde sigortalı nüfus oranı 1960 yılında toplam nüfusun %5,7’sini oluştururken hızla bu
oran yükselmiş, 1965 yılında %20, 1980 yılında %47 ve 2005 yılında %92’ye ulaşmıştır.Bu
durum prim ödeme konusunda aynı paralelde ne yazık ki gelişmemiştir. Daha açık bir ifade ile
prim ödemeleri hiçbir zaman yeterli düzeye ulaşamamıştır. Sıklıkla çıkarılan prim afları, prim
borçlarının yeniden yapılandırılması, aynı prim borcunun birkaç kez daha düşük faiz oranları
ile yapılandırılmasının etkisi söz konusu olmuş ve finansman sorunu mevcudiyetini hep devam
ettirmiştir.
Yıl

Sigortalı nüfus oranı (%)

Sağlık hizmeti kapsamındaki nüfus oranı
(%)

1950

3,9

4,0

1955

5,0

5,1

1960

5,7

5,8

1965

20,0

20,3

1970

26,7

27,1

1975

41,0

33,8

1980

46,9

38,7
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1985

55,2

42,4

1990

67,2

55,0

1995

79,4

65,0

2000

82,2

80,9

2005

92,0

91,7

2006

83,0

2007

82,0

Tablo 3. Sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfus
Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik ve yoksulluk arasında da bir ilişki ileri sürülebilir. Tablo
4’te Türkiye’de hane halkı büyüklüğüne göre yoksulluk oranları yer almaktadır. Yoksul hane
halkı oranı 2002 yılında %22.4 iken, yoksulluk 2008 yılı itibari ile %13.5’e gerilemiştir.
Bu gelişme sevindirici olmakla birlikte, hane halkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk oranının da
artığı görülmektedir. Hane halkı sayısı 2 olduğunda yoksulluk oranı 2002 yılında %16,51 iken
2008 yılında bu oran %9,85’e gerilemiştir. Ancak, hane halkı sayısı 5 olduğunda söz konusu
oranlar 2002 yılında %29,03 olup 2008 yılında %21,14 olarak yüksek seviyesini korumaktadır.
Yoksul hane halkı oranı (%)
Hane

Yoksul fert oranı (%)

halkı

büyüklüğü
2002

2004

2006

2008

2002

2004

2006

2008

TÜRKİYE

2,45

0,67

3,98

3,52

6,96

5,60

7,81

17,11

1-2

6,51

4,49

0,95

9,85

6,48

3,96

0,66

9,57

3-4

6,37

3,71

8,27

8,23

6,68

3,84

8,49

8,48

5-6

9,03

7,40

7,54

1,14

9,47

7,74

7,76

21,54

7+

5,95

1,06

1,83

7,68

7,38

1,97

2,98

38,20

Tablo 4. Hane halkı büyüklüğüne göre yoksulluk oranları, TÜRKİYE
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Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de mevcut sosyal güvenlik sistemi, çok karmaşık ve
ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunların en önemlileri demografik, finansal,
yönetsel ve siyasal sorunlardır.
3.3.1. Demografik Sorunlar
Ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin temel finansman sorunu, sistemin gelirlerinin,
giderlerine kıyasla oldukça yetersiz olması ve gelir-gider yönetiminden kaynaklanan
yönetimsel sorunlardır. Bir yandan kayıt dışı ekonominin mevcudiyeti ile sosyal güvenlik
sistemi dışında kalan çalışanlar sistemi gelir kaybına uğratırken, diğer yandan da sistemin
sağladığı hak ve hizmetlerden yararlanmanın koşulları farklı siyasal gerekçelerle
kolaylaştırılarak sistemin giderleri artmakta, böylelikle ilave finansman ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Nüfusun hızla yaşlanma sürecine girmesi bir yandan sosyal güvenlik
harcamalarını artıracak ve öte yandan da sistemi finanse edenlerin sayısını azaltarak çok daha
şiddetli finansman krizlerine neden olacaktır.
Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin sorunları emek piyasası ile çok yakından ilişkilidir. Yıllar
itibari ile üç kurumun aktif-pasif oranlarına bakarak sistemin temel sorununun nerede olduğu
görülebilir. Dağıtım esasına dayalı bir sosyal güvenlik sisteminde aktif sigortalıların sayısının
sistemden aylık alanların sayılarına oranının ideal olarak kabul edilen yedi ya da sistemin
aktüeryal dengesi için en az dört olmasıdır.Ülkemizde ise bu oran, 1950-2005 yılları dikkate
alındığında zaman içerisinde hızla azalan bir gelişim göstermiştir. Grafik 1’de bu durum açıkça
görülmektedir. Bir emeklinin maaşı ortalama iki çalışanın ödediği primler ile ancak
karşılanmakta, yükün dengeli ve adaletli dağılımından uzaklaşıldığı için çalışanların prim yükü
ağırlaştırmakta olup kayıt dışılığı özendiren bir etki meydana getirmektedir.

Grafik 1. Aktif Pasif Oranları, 1950-2005
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3.3.2. Finansman Sorunları
Sosyal güvenlik sistemi bir bütün olarak ele alındığında, sistemin toplam gelirleri ile toplam
giderleri arasında bir dengenin olmadığı ve sistemin açıklarının 1990’lardan beri süregeldiğini
ifade etmek mümkündür. Sistemin finansman açıkları ülkemizin kalkınma sürecinde
karşılaştığı en önemli problemlerden birini oluşturmaktadır. Her yıl genel bütçeden sosyal
güvenlik sistemine yapılan transferlerin artış oranı ekonominin büyüme oranından daha yüksek
seviyelerde gerçekleşmektedir.
Grafik 2 ile SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un, plasman gelir ve giderleri hariç olmak üzere
gelirleri giderleri, açık ve fazlaları görülmektedir.1985 yılına kadar sistemin gelir fazlası söz
konusu iken, daha sonra giderleri lehine artışlar kaydedilmektedir. Öyle ki, her yıl devlet
bütçesinin en büyük harcama kalemlerinden biri bu kurumların açıkları için ayrılan transferler
olmaktadır.

Grafik 2. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un Gelir-Gider ve Açıkları 1975-2006

Sosyal güvenlik sisteminin gelirleri yeterli olmadığından hazineden her yıl transfer
yapılmaktadır. 1997-2006 yıllarına ait devlet bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına yapılan
transferler ve bunların GSMH içindeki payları Tablo 5’de görülmektedir. 1997 yılında üç
kuruma yapılan toplam transfer miktarı GSMH’nın sadece %1,82’sini oluştururken bu
transferden en düşük payı %0,42 ile Bağ-Kur almış, en yüksek transferi %0,95 ile SSK almıştır.
1999 yılından itibaren Emekli Sandığı’nın bütçeden aldığı transfer GSMH’nın %1,32’sini teşkil
etmekte ve oran giderek artmaktadır. Yıllar itibari ile bakıldığında Emekli Sandığı’nın SSK ve
Bağ-Kur’a kıyasla hazineden en yüksek transferi aldığı görülmektedir.
(Milyon YTL)

1997

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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SSK

280

1.105

1.221

2.386

4.809

5.757

7.507

6.700

Bağ-Kur

123

796

1.750

2.622

4.930

5.273

6.926

6.750

Emekli Sandığı

133

1.035

2.625

4.676

6.145

7.800

8.947

9.835

Toplam

536

2.936

5.596

9.684

15.884

18.830

23.380

23.285

GSMH yüzde’si
SSK

0,95

1,41

0,69

0,87

1,35

1,34

1,54

1,19

Bağ-Kur

0,42

1,02

0,99

0,95

1,38

1,23

1,42

1,20

Emekli Sandığı

0,45

1,32

1,49

1,70

1,72

1,82

1,84

1,75

Toplam

1,82

3,75

3,17

3,52

4,45

4,39

4,81

4,14

Tablo 5. Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Transferler(19972006)
Emeklilik sisteminin prim oranları ile elde edilen hâsılat OECD ülkeleri ile birlikte de
ğerlendirildiğinde, ülkemizin prim tahsilâtındaki sorunlar daha iyi anlaşılabilir. Tablo 6’da yer
alan bilgiler OECD ülkelerinde emeklilik için gerekli prim oranı ile oluşan hâsılatı ve bu
hâsılatın toplam vergi hâsılatı içindeki oranını vermektedir. Bu verilere göre, Yunanistan ile
ülkemizin emeklilik prim oranı aynı olup, 2006 yılı için prim hâsılatı Yunanistan’da
GSYİH’nın %7,5’ini oluştururken, bu oran ülkemizde sadece 2,2 olmaktadır. OECD ortalaması
aynı veri için %5 olarak görülmektedir. Ayrıca Almanya’nın prim oranı 19,5 olmasına rağmen
topladığı prim hâsılatı GSYİH’nın %5,8’ine tekabül etmektedir.21 Dolayısıyla ülkemizde prim
tahsilâtında ve çalışanların sisteme dâhil edilmesinde bu sorunları giderici politikalar
geliştirilmelidir.
Emekli Prim Oranı

Emekli Prim Hasılatı, 2006 (GSYİH yüzdesi)

(Brüt kazancınyüzdesi olarak)
1994

2004

2007

Çalışan

İşveren

Toplam

Toplam vergi hasılatı
içindeki yüzdesi

Avusturya

22,8

22,8

22,8

3,5

3,7

7,9

18,9

Belçika

16,4

16,4

16,4

2,2

2

4,6

10,4

Kanada

5,2

9,9

9,9

1,3

1,3

2,7

8,1
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19,2

19,5

19,5

2,6

2,7

5,8

16,4

20

20

20

2,9

3,5

7,5

23,9

İtalya

28,3

32,7

32,7

2,2

7,3

9,4

22,4

Japonya

16,5

13,9

14,6

2,9

2,9

5,9

21

Kore

6

9

9

1,6

1

2,6

9,8

Lüks.

16

16

16

2,5

2,2

4,8

13,3

İspanya

29,3

28,3

28,3

1,3

6,6

8,5

23,3

İsveç

19,1

18,9

18,9

2,5

3,6

6,2

12,7

İsviçre

9,8

9,8

10,1

2,8

2,7

6

20,4

Türkiye

20

20

20

1,1

1,1

2,2

8,8

A.B.D.

12,4

12,4

12,4

2,3

2,3

4,6

17,2

OECD

20

20,2

21

1,8

2,9

5

14,1

Almanya
Yunanistan

Tablo 6. Kamu Emeklilik Prim Oranları ve Elde Edilen Hasılat
Kaynak: OECD (2009).
Emeklilik sisteminin harcamalarına da OECD verileri eşliğinde bakılabilir. Tablo 7’de
1990, 1995 ve 2005 yıllarına ait emeklilere yapılan harcamaların GSYİH içindeki oranları ve
1990 2005 yılları arası değişim bilgileri görülmektedir. Yapılan harcamaların GSYİH içindeki
oranı %10’un altında olan ülkelerde bu harcamalarda artışlar görülmektedir. Ülkemizde ortaya
çıkan artış %146 olarak gerçekleşmiştir. 15 yıl içinde %100’ün üzerinde artış gerçekleştiren
diğer ülkeler Kore, Meksika, Polonya ve Portekiz’dir. OECD ortalaması ise %16,7 olarak
görülmektedir. Bu nedenle, ülkemiz emeklilik sisteminin gelirleri OECD ortalamasının
gerisinde, harcamaları ise ilerisinde yer almaktadır.

GSYİH (%)

Avusturya

Değişim

1990

1995

2005

1990-2005

11,7

12,6

12,6

7,80%

49

Belçika

9,1

9,3

9

-0,90%

Kanada

4,2

4,7

4,1

-2,90%

Almanya

10

10,5

11,4

14,00%

Yunanistan

9,9

9,6

11,5

16,60%

İtalya

10,1

11,4

14

37,90%

Japonya

4,9

6,2

8,7

75,50%

Kore

0,8

1,2

1,6

108,50%

Lüksemburg

8,2

8,8

7,2

-11,20%

Meksika

0,5

0,8

1,3

161,60%

Polonya

5,1

9,4

11,4

121,60%

Portekiz

5

7,4

10,2

102,10%

İspanya

7,9

9

8,1

1,90%

İsviçre

5,6

6,6

6,8

21,60%

Türkiye

3,2

3,7

7,8

146,10%

A.B.D.

6,1

6,3

6

-0,70%

OECD

6,2

6,8

7,2

16,70%

Tablo 7. Emeklilere Yapılan (Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları) Harcamalar

1990’lı yıllardan itibaren ülkemiz emeklilik sisteminin gerçek bir finansman krizine gir
mesinin sebeplerini şöyle özetlemek mümkündür:
• Emekliliğe hak kazanma yaşının siyasal kazanımlar için sıklıkla değiştirilmesi,
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• Emeklilik hak kazanma yaşının nispeten düşük tutulması,
• Prim tahsilât sorunlarına çözüm bulunamaması,
• Prim affı uygulamalarına devam edilmesinin vatandaşları bu yönde beklenti içine
koyması, dolayısıyla prim tahsilâtını olumsuz etkilemesi,
• Emeklilik yaşı değişikliğinin erken emeklilik uygulamaları ile sonuçlanması,
• Sigorta primlerinin hesaplanmasına esas teşkil eden matrahın çeşitli indirim ve
istisnalar ile
oldukça düşük seviyede belirlenmesi,
• Prim ödeyenlerin veya iştirakçilerin sayısının kayıt dışı yapısal sorunlardan dolayı
oldukça sınırlı olması,
• Sosyal güvenlik sistemine ilişkin tutarlı devlet politikasının oluşturulamaması,
• Yıllar itibariyle emekli sayısının yükselmesi,
• 1990 öncesi dönemde toplanan prim gelirlerinin siyasi amaçlar doğrultusunda ya da
sosyal güvenlik ile ilgisi olmayan diğer kamu hizmetleri için kullanılması,
• Sıklıkla çıkarılan borçlanma kanunları ve hizmet borçlanması,
• Prim karşılığı olmayan ödemelerin kurum kaynaklarından karşılanması,
• Ödenen emekli aylıkları ile primler arasındaki ilişkinin çok zayıf tutulması,
• Kurumsal ve yönetsel sorunlar.
2001 yılında 4720 sayılı kanun ile Anayasa’nın 86. maddesinin değiştirilmesi yoluyla
yasama mensuplarına emeklilik hakkı Anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. Çünkü maliyetin
sadece toplumun prim ödeyen kesimine yükletilmesi suretiyle sistemin finansmanını
sağlayanların sayısının da nispeten az olduğu düşünüldüğünde bunların daha ağır prim
yükümlüğü altına girmeleri ve böylelikle de gelir eşitsizliğinin daha da artması söz konusu
olmaktadır. Bu yöntemle elde edilen emekli aylıklarının haklı bir gerekçesinin olduğunu ileri
sürmek, en azından mali açıdan, güç olmaktadır.
Sosyal güvenlik prim oranlarının yüksek oluşu da aslında önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Prim oranlarının yüksekliği, bunların ödenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Finansman ihtiyacı nedeni ile primlerin artışından
ziyade
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tabanın artırılmasının hâsılata etkisinin daha fazla olacağı göz önünde bulundurulması
gerekir. Gelir kaybının önlenmesi ve primlerin tam ve süresinde ödenebilmesi için sıklıkla sözü
edilen denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılabilmelidir. Genel olarak denetimin etkinleştirilmesi önerilmekle beraber denetim elemanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının da
belli standartlara kavuşturulması ve diğer bakanlıkların denetim birimleri ile karşılıklı etkileşim
sağlanabilmelidir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nu oluşturan üç kurumun birleşiminden
dolayı bunların denetim birimlerinin sorunları da giderilmelidir.
3.3.3 Yönetsel ve Siyasal Sorunlar
Yönetimsel sorunlar olarak sistemin kurumsal yapısı ve yönetim şeklini dikkate almak
gerekir. 2006 öncesi döneme bakıldığında üç farklı kurum, iki farklı bakanlığa bağlı olarak
hizmet vermekte idi. Emekli Sandığı Maliye Bakanlığı’na bağlı olup idari özerklikten yoksun
bir birim olarak kamu personeline hizmet sunmaktaydı. Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekteydi. Dolayısıyla, üçlü
kurumsal yapı, norm ve standart farklılığı, farklı mesleki faaliyetler, farklı sağlık kurumlarından
hizmet alma, farklı yasal düzenlemeler ile oldukça karmaşık, merkeziyetçi bir sistem
oluşmuştu. Böyle bir yapı içinde sağlıklı yönetim, sağlıklı karar verme, verimli hizmet sunma,
yüksek hizmet standartlarına ulaşma mali yönden sürdürülebilir olma gibi hususların
gerçekleşmesi oldukça güçtü ve bunlar büyük ölçüde başarılamadı. Üç kurumun birleştirilerek
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun oluşturulması ile sözü edilen sorunların çözümü için en azından
yeni bir süreç başlamıştır. Zaman içerisinde çözüme kavuşması muhtemel görünmektedir.
Sorunun bir başka yönü de sosyal güvenlik sisteminin oluşan gelir fazlalarının
değerlendirilmesinde yönetimin göstereceği performanstır. 1980’li yıllarla birlikte fonların özel
sektör fon yönetimlerince değerlendirilmesi mi yoksa kamusal yönetimin mi daha yüksek getiri
sağlayacağı konusunda iki farklı eğilim oluşmuştur. Kamusal yönetim anlayışında gerek
bürokratların mevzuat açısından kısıtlı hareket imkânlarına sahip olmaları ve gerekse onları
motive edici müşevviklerin yeterli olmaması gibi gerekçelerle oluşan fon fazlalarının iyi
değerlendirilemediği ileri sürülmektedir. Buna alternatif olarak özel sektör fon yöneticilerinin
yeterli müşevviklere sahip oldukları, daha bağımsız hareket edebildikleri ve politik baskılardan
uzak oldukları, bu nedenle de daha yüksek getiri sağlayacak alanlarda fon fazlalarını
değerlendirebilecekleri ileri sürülmektedir. Tablo 8’de sunulan veriler bu iddiayı
desteklemektedir. Bazı ülkelerdeki emeklilik fonlarının getirileri Dünya Bankası tarafından
hesaplanmıştır. Sözü edilen fonların yönetimi kamu tarafından gerçekleştirilenlerin getirileri
negatif olurken özel fon yönetimi tarafından değerlendirilen fonların getirileri pozitiftir. 198452

1988 yılları arasında Türk sosyal güvenlik sistemi ile elde edilmiş fonların finansal yatırım yolu
ile değerlendirilmesi sonucunda ortalama %23,8 kayba uğradığı görülmektedir.24 Bu kayıpta
yönetim sorunlarının da etkili olduğu söylenebilir.

Ülke

Yıllar

Fon

Getiri (%)

Yönet
imi
Peru

1981-88

Kamu

-37,4

Türkiye

1984-88

Kamu

-23,8

Zambiya

1980-88

Kamu

-23,4

Venezuela

1980-89

Kamu

-15,3

Mısır

1981-89

Kamu

-11,7

Ekvator

1980-86

Kamu

-10,0

Kenya

1980-90

Kamu

-3,8

Hindistan

1980-90

Kamu

0,3

Singapur

1980-90

Kamu

3,0

Malezya

1980-90

Kamu

4,6

A.B.D. (Zorunlu)

1980-90

Kamu

4,8

Hollanda

1980-90

Özel

6,7

A.B.D. (Mesleğe Bağlı Özel Emeklilik Fonları)

1980-90

Özel

8,0

B.K. ( Mesleğe Bağlı Özel Emeklilik Fonları)

1980-90

Özel

8,8

Şili

1981-90

Özel

9,2

Tablo 8. Seçilen Bazı Ülke Emeklilik Fonları Yatırımının Ortalama Yıllık Getirileri
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3.4.SOSYAL GÜVENLİKTE REFORM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRİLENLER
1990’lı yıllardan başlamak üzere sosyal güvenlik sisteminin sorunlarının ağırlığı karşısında
hükümetler harekete geçirmiştir. Bir yandan küreselleşme ile liberal ekonomi politikalarına
olan yönelim, bir yandan da diğer pek çok ülkede sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden ele
alınması, zorunlu tek basamaklı sistemlerden çok basamaklı ve ihtiyari ya da tamamlayıcı
niteliklere sahip bireysel emeklilik sistemlerinin gelişimine sebebiyet vermiştir. Bu dönemde
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile gerçekleştirilen projelerin sonuçları da dikkate alınarak
kademeli olarak sistemde yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. 4447 sayılı kanun ile ilk defa
işsizlik sigortası fonu oluşturularak işsizlik sigortası işlemeye başlamıştır. Bu kanun ile ayrıca,
prime esas ücret tavanı oluşturulmuş, bunlar asgari ücret ile ilişkilendirilerek prime esas teşkil
eden matrahlar disipline edilmiştir. Emekli aylıklarının hesaplanmasında ödenen primlerin
etkisi artırılarak çok prim ödeyenin nispeten yüksek emekli aylığı almasının yolu açılmıştır.
Ayrıca yasa ile kademeli olarak emeklilik yaşı yükseltilmiştir.
Yapılan önemli yeniliklerden biri de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kurulmasıdır. 2006 yılında
çıkarılan 5502 sayılı kanun ile tek çatı olarak ifade edilen Sosyal Güvenlik Kurumu ile Emekli
Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur birleştirilmiştir. Bu birleştirme aslında kısmen
şeklen gerçekleştirilmiştir. Zira bu eski kurumlara tabi olanların emekli olması, daha sonra
ölümleri halinde hak sahiplerine aylık bağlanması ve son olarak hak sahiplerinin de vefatı
sonunda bu kurumlar gerçek anlamda işlevlerini yitirmiş olacaklardır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası reformun en önemli bileşeni olarak
nitelendirilebilir. Sağlıkta dönüşümü de kapsayan bu kanun ile ülkemizde hekim yüzü
görmeyen vatandaşın kalmayacağı tahmin edilmektedir. Sosyal güvencesi olmayan ve daha çok
yoksulluk sınırında ve onun altında bir gelir seviyesi ile yaşayan vatandaşlar için sağlık
harcamasını karşılamak son derece güç bir konuydu. Anılan kanun ile bu kesimin sağlık
giderleri karşılanabilir hale getirilmiştir. Bu kapsamda sağlık tesislerinin herkese hizmet
sunması, ilaç alımında eczane serbestîsinin sağlanması, sağlık karnelerinin yerine sadece kimlik
numarasının ibrazı ile hizmetten yararlanmanın sağlanması, aile hekimliği uygulamaları reform
sürecinde yapılan iyi uygulamalar olarak ileri sürülebilir.
4447 sayılı kanun ile emeklilik yaşı bayanlar için 58 erkekler için 60 olup 5510 sayılı kanun
ile de 2035’ten itibaren kademeli artış ile birlikte 2048 yılında hem kadın ve hem de erkeklerin
65 yaşında emekli olacağı düzenlenmiş olmasına rağmen hali hazırda ortalama emekli olma
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yaşı yaklaşık 50-52’dir. Dolayısıyla, sistemin giderleri gelecek 15-20 yıl içinde oldukça yüksek
seviyelerde olmaya devam edecektir.
Sosyal güvenlik sisteminde gerçekleştirilen tek çatı uygulaması ve 5510 sayılı kanun ile 1 Ekim
2008 tarihinde uygulanmaya başlayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası beklenen
uzun dönemli finansal açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini oluşturmada
yetersizdir. Sistemin açıkları oluştuğunda primleri yükselterek gelir artışı ve harcamaların
koşullarını ağırlaştırarak ya da aylık bağlama oranları düşürülerek giderleri azaltma yoluyla
yüzeysel çözümler aktüeryal dengeyi tesis edemez. Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler
Kanunu tasarısı sistemin önemli ve eksik kalan kısmını oluşturmaktadır.
Bu tasarı henüz kanunlaşmış değildir. Her ne kadar bu “tasarı” ile sosyal yardımların ve sosyal
hizmetlerin mevcut koşullarında yenilik getirmemesine rağmen farklı kurum ve kuruluşlarca
yürütülen hizmetleri birleştirerek sosyal güvenlik sistemi ile ilişkilendirmesi önemli bir adım
olarak görülmektedir.
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Uygulamalar
Sosyal Güvenlik ile ilgili emeklilik ve çalışma hayatı konularında güncel yaşam içinde
sorgulanması
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Uygulama Soruları
4) Dünyada emekli maaşları nasıl?
5) Türkiye’de Sosyal Güvenlik yeterli mi?
6) Gelecekte Sosyal Güvenlik açığı finanse edilebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
2006 yılı esas alındığında bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan çalışanlar toplam
istihdamın yaklaşık yarısını (%48,5’i) oluşturmaktadır. Dolayısıyla kayıt dışı istihdam sosyal
güvenliğin finansman açığının ana sorunlarından birini teşkil etmektedir. Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun açığı, GSYİH’nin %5’ine yaklaşmış durumdadır.
Gelecekte bu oranın sabit olmayacağı da bilinmektedir. Ülkemizde yoksulluk oranı 2008 itibari
ile %17 olarak saptanmıştır. Yoksullukla mücadelede sosyal güvenlik sistemi yeterince etkin
işlememektedir. Emeklilik sisteminin prim hâsılatı, emeklilere yapılan harcamaların oldukça
gerisindedir. Sistemin gelir kaynakları ile harcamaları arasında ciddi uyumsuzluk vardır. 2008
yılında çıkarılan 5510 sayılı kanun ile genel sağlık sigortası uygulamaya konulmuş, sağlık
harcamalarında buna paralel olarak yüksek artış gözlenmiştir. 2000’li yıllarda önemli yasal
düzenlemelerle, sosyal güvenlik sistemi yeniden yapılandırılma sürecine girmiştir. Bu
çalışmada Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin mevcut durumu ve süregelen sorunlarına
değinilmekte, çözüm için bazı önerilere yer verilmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Sosyal güvenlik hangi konular bütünüdür?
2. Aşağıdakilerden hangisi 2006 yılına kadar sosyal sigorta hizmetlerini sunan kurumlardan
değildir?
a. T.C Emekli Sandığı
b. Bireysel Emeklilik Sistemi
c. Sosyal Sigortalar Kurumu
d. Esnaf, Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
3. Sosyal Güvenlik Kurumu kaç tarihinde yürürlüğe girmiştir?
4. Demografi’nin anlamı nedir?
Cevaplar
1. Uzun ve kısa vadeli sosyal sigortalar, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, bunların
birbirleri ile olan ilişkileri, finansman şekilleri bir bütün olarak oluşturur.
2. b
3. 2006
4. Nüfus bilimi

KAYNAKÇA:
- “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler” Erdal
Gümüş(Eskişehir Osmangazi Üni.Maliye Bölümü Öğr.Üyesi) – SETA – Siyaset,Ekonomi ve
Toplum Araştırmaları Vakfı – Ağustos 2010
- TÜİK İstatistik Göstergeler (1923-2008).
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4. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ’NE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. GEÇMİŞTEKİ SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDEKİ
AKSAKLIKLAR
4.2. ALTERNATİF SİSTEM ARAYIŞI VE SEBEPLERİ
4.3. İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ SAPMA NEDENLERİ
4.4. ALTERNATİF SİSTEM ARAYIŞININ SONUÇLARI
4.5. ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DOĞUŞU
4.5.1. Özel Emeklilik Sisteminin Arkasında Yatan Dinamikler
4.6. SOSYAL GÜVENLİK KRİZİNİN BİREYSEL EMEKLİLİĞİN GELİŞMESİNDEKİ
ROLÜ
4.7. GÜNÜMÜZDE ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ
4.8. SOSYAL GÜVENLİK MEKANİZMALARI
4.8.1. Dağıtım Sistemi (Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi)
4.8.2. Fonlama Sistemi (Özel Emeklilik Sistemleri)

4.9. MAAŞ ESASLI VE KATKI ESASLI PROGRAMLAR
4.9.1. Maaş Esaslı Emeklilik Planları-MEEP
4.9.2. Katkı Payı Esaslı Emeklilik Planları (Prim Esaslı Emeklilik Planları-PEEP)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal Güvenlik Sistemi alternatifi nedir?
2) Dağıtım ve Fonlama Sistemleri nasıl çalışıyor?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal Güvenlik
Mekanizmaları

Sosyal Güvenlik dağıtım
modelidir

Konuyu çalışarak

Sosyal Güvenlik
Mekanizmaları

Bireysel Emeklilik fonlama
modelidir.

Konuyu çalışarak

Sosyal Güvenlik
Mekanizmaları

Dağıtım modeli havuz
esaslıdır

Konuyu çalışarak

Sosyal Güvenlik
Mekanizmaları

Fonlama modelinde kişi
kendi birikimini yapar

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Bireysel Emeklilik

•

Dağıtım

•

Havuz

•

Fonlama
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Giriş
İnsanoğluna daha iyi yaşam koşulları sunması için oluşturulan Sosyal Güvenlik Sistemi
öncelikle “demografik” nedenlerden sonrasında da bu sistemin suistimali nedeniyle
aksaklıklara uğramış ve devletlerin bütçelerinde önemli delikler açmıştır.
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren alternatif sistem arayışları hızlanmıştır. Ve “Bireysel
Emeklilik Modeli” Sosyal Güvenlik Sistemine alternatif model olarak bulunmuştur.
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4.1.GEÇMİŞTEKİ SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDE
AKSAKLIKLAR
Genellikle iki dünya savaşı arasında şekillendirilmiş olan sosyal güvenlik sistemleri kuruluş
felsefesinde, eşitlik yani gelir dağılımının eşit olmasını sağlamak ve etkinlik yani kabul
edilebilir bir emeklilik gelir düzeyi sağlamak ilkelerine aynı önemi vermiştir. Ancak zaman
içinde popülist ve politik tercih ve davranışlar sonucunda, hedeflenenin aksine, sistemde
oluşması arzulanan düzeyde eşitlik sağlanmamış ve etkinlik ilkesi açısından da beklenen
sonuçlara varılamamıştır. Özellikle 1990’larda, birçok ülkede sosyal güvenlik kurumları
ekonomik

olarak

darboğaza

girmiş

ve

kendilerinden

beklenen

işlevleri

yerine

getirememişlerdir. Sistem sorunlarına eklenen demografik faktörler ise mali çöküşü getirmiştir.
Sözü edilen bu çöküşler alternatif bir sistem arayışını da beraberinde getirmiştir.

4.2. ALTERNATİF SİSTEM ARAYIŞI
Bugün, sosyal güvenlik ve emeklilik sistemleri reformu hemen her ülkede, sosyal ve ekonomik
reform gündeminin en öncelikli maddelerinden birini oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik
sistemlerinin mali sıkıntıları, özellikle Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde bütçe
açıklarının oluşmasına en çok etki yapan faktör olarak, ulusal tasarrufların azalmasına, sermaye
birikiminin durmasına ve büyümenin yavaşlamasına neden olmaktadır.
Ayrıca sosyal güvenlik sistemlerinin içinde bulundukları durum, iş gücü piyasasındaki
sapmaların temel nedeni olarak da gündeme getirilmektedir.

4.3. İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ SAPMA NEDENLERİ
İşverenlerin üstlenmek zorunda kaldıkları yüksek prim ödemeleri nedeniyle kaçak işçi
çalıştırma yaygınlaşmıştır. Bu durumun sonucu olarak da sosyal güvenlik kurumlarının yapmış
oldukları giderlerin finansmanını sağlamaları zorlaşmıştır. Günümüzde dahi büyük bir kitle
halen sigortasız olarak iş gücü piyasasında istihdam edilmektedir.
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4.4. ALTERNATİF SİSTEM ARAYIŞININ SONUÇLARI
Ortalama ömür süresinin zamanla uzamaya başlamasının sonucu olarak, ömür boyu emekli
maaşı veren sosyal güvenlik kurumlarının gelir-gider dengesi bozulmuştur. Bu demografik
değişimler ve siyasi hatalar (siyasi kaygılar nedeni ile erken emeklilik gibi uygulamaların
yaratılması) sosyal güvenlik sistemini zedeleyerek aktüeryal dengeyi (bir ülkede çalışan ve
emekli olan kişiler arasındaki dengeyi ifade etmektedir.) olumsuz yönde etkilemiştir. Tüm
bunların sonucu olarak 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren alternatif sistem arayışları
hızlanmıştır. Bu arayışların sonucunda neden özel emeklilik sistemlerinin tercih edildiğine
bakmak gerekirse;
• Kamu sosyal güvenlik sistemlerine kıyasla makroekonomik üstünlükler taşıması
• 20. yüzyıl boyunca bireysel emeklilik sistemlerinin olumlu sonuçlar vermesi
• Karşılaşılan zorlukların aşılması yönünde belirli bir tecrübe birikimine ulaşılmış olması
• Ulusal ölçekte bir sosyal güvenlik sisteminin kısmen ya da tamamen bireysel emeklilik
sistemine dayanması

4.5. ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DOĞUŞU
Gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik harcamalarının devlet bütçesi içerisinde önemli bir
maliyet kalemi olmaya başlaması, bu ülkelerin hükümetlerini, sosyal güvenlik konusunda
devletin sorumluluğunu sınırlamaya ve fonlama esasına göre işleyen özel emeklilik
sistemlerine yönelmeye sevk etmiştir.
4.5.1 Özel Emeklilik Sisteminin Arkasında Yatan Dinamikler
Özel emeklilik sistemlerinin fonlama modelini 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren ön plana
çıkmasının arkasında yatan dinamikler özetle;
• Gelişmiş ülkelerdeki hızla yükselen hayat standardının kamu sosyal güvenlik sisteminin
sağladığı gelirden daha yüksek bir gelir ihtiyacı doğurmuş olması
• Bu sistem ile çalışmayan kesimin de güvence altına alınabilmesi
• Kamu sosyal güvenlik sisteminin emeklilik güvencesini yetersiz sağladığı durumlarda
tamamlayıcı nitelikte bir sistem olması
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• Sistemin mikro düzeyde yani bireysel, kişilerin kendi emeklilik dönemlerinin finansmanında,
kendisinin söz sahibi olmasını sağlarken, makro düzeyde yani ülke sermaye piyasalarını
derinleştiren, ulusal tasarruf düzeyini, istihdamı, sermaye verimliliğini arttıran bir sistem
olmasıdır.
4.6. SOSYAL GÜVENLİK KRİZİNİN BİREYSEL EMEKLİLİĞİN GELİŞİMİNDEKİ
ROLÜ
Sosyal sigortacılık esaslarına dayanan çağdaş sosyal güvenlik sistemi ilk kez 1881 yılında
Prusya Şansölyesi Otto von Bismarck tarafından kurulmuştur. Bismarck bu modeli 7 aktif
sigortalının 1 emekliyi finanse etmesi üzerine kurgulamıştır. Ancak kuşaklar arası
dayanışma ve toplumun varsıl üyelerinin yoksul üyelerine kaynak aktarması gibi yüksek
düşüncelerle kurulan bu sistemin tasarımı sırasında, demografik değişimin sisteme etkilerinin
ne derece yüksek olabileceği yeterince öngörülememiştir. Başlangıçta en az 7 çalışanın
primleriyle bir emekli aylığını finanse etmek üzere kurulan sosyal güvenlik sistemi, tıbbi ve
farmakolojik gelişmeler ile yaşam standartlarının iyileşmesi paralelinde insan ömrünün
uzaması, ölüm ve doğum oranlarının gerilemesi sonucunda, günümüzde global bazda 4-5
çalışanın primleriyle bir emekliyi finanse etme noktasına gelmiştir. OECD genelinde 1990
yılında %18 olan yaşlıların toplum içerisindeki payı, 2030'da %30'a yükseldiğinde, bir
emekliye karşılık sadece bir çalışan (1/1) kalacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun
henüz genç apıda olmasına karşın, aktif/pasif rasyosunun bu derece bozulmuş olmasının
gerekçesi, yukarıdaki faktörlere ilaveten, erken ve/veya imtiyazlı emeklilik uygulamaları ve
kayıtdışı sektörün büyüklüğüdür.
Bismarckyan sosyal güvenlik sisteminin demografik değişime hassasiyetinden kaynaklanan bu
durum, tüm ülkelerde sistemin kendi dengeleri içerisinde parametrik tedbirlerle aşılmaya
çalışılmaktadır. Başvurulan bu tedbirler; emeklilik yaşının artırılması, sosyal sigorta
primlerinin yükseltilmesi, emekli aylıklarının reel alım gücünün düşürülmesi, vergi
oranlarının artırılması, imtiyazlı emeklilik uygulamalarına son verilmesi, erken ve malûlen
emekli olma koşullarının zorlaştırılması, yüksek emekli maaşlarının yüksek oranda
vergilendirilmesi, kayıtdışı istihdamın kayıt altına alınması ve genç nüfusa sahip ülkelerden
işçi kabul edilmesi olarak sıralanabilir. Alınan tüm tedbirlere karşın sosyal güvenlik sisteminin
finansman açığının kapatılmasının mümkün olmaması durumunda, bütçeden sosyal güvenlik
sistemine transfer yapılacaktır ki, bu durum da kamu kesiminin borçlanma gereksinimi ve
ülkedeki vergi oranlarının genel düzeyi üzerinde giderek artan bir baskı unsuru oluşturmaktadır.
Sistem reforme edilmediği takdirde ortaya çıkan ve bir kez çıktıktan sonra da geometrik olarak
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büyüyen sosyal güvenlik açıklarının kamu finansmanına getireceği yük, devletleri en radikal
tedbirleri almaya yöneltecek derecede büyüktür.
Ancak bu tür parametrik tedbirler, bireyin refahını artırmak yerine, sosyal güvenlik
kurumlarının gelir-gider dengelerinin tekrar sağlanması amacını taşımaktadır. Oysa ki yurtdışı
deneyimler göstermektedir ki, primlerin artırılması, emeklilik aylıklarının düşürülmesi, emekli
olma koşullarının zorlaştırılması suretiyle bireyler, çalışma hayatları boyunca mevcut sosyal
güvenlik açığını kapatmak için daha yüksek prim ödeyecek, emeklilik döneminde ise bir önceki
kuşağa

kıyasla

daha

düşük

oranda

bir

emeklilik

aylığına hak

kazanacaklardır.

Sosyal güvenlik sisteminin sağladığı standardın azalması ve sosyal güvenlik aylıklarının
amaçlanan

hedeflere ulaşmakta yetersiz kalması

sonucunu

doğuran

bu ortamda,

gereksinimlerin sosyal güvenlik tarafından karşılanamayan bölümünün bireylerin kişisel
tasarruflarıyla kapatılması gündeme gelmiştir. Sosyal güvenlik sisteminin en önemli faaliyet
dallarından biri olan “emeklilik aylıkları alanında ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesi” için
ortaya çıkan kalıcı çözüm “özel/bireysel emeklilik planları” olmuştur.

4.7. GÜNÜMÜZDE ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ
Günümüzde özel emeklilik sistemleri uygulandıkları ülkelere göre farklılıklar göstermektedir.
Bu farklılıklar;
• Varlıkların kurum içi veya kurum dışı portföy yönetimiyle değerlendirilmesi
• Ülkelerdeki fon yönetim stratejileri ve yatırım sınırlamaları farklılıkları
• Plan sahiplerinin sigortalanması veya sigortalanmaması
• Enflasyon endekslemesinin yapılması veya yapılmaması
• Sadece bir şirketin çalışanlarına yönelik kurulmuş olması
• Tüm çalışanlara veya belirli bir yaşı doldurmuş tüm bireylere açık olup olmaması şeklinde
sıralanabilir.
4.8. SOSYAL GÜVENLİK MEKANİZMALARI
Sosyal güvenlik mekanizmaları ”dağıtım sistemi” ve “fonlama sistemi ” olmak üzere ikiye
ayrılır.
4.8.1 Dağıtım Sistemi (Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi)
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Nesiller arası kaynak aktarımı olarak da tanımlanabilecek bu model, aktif olarak çalışanlardan
toplanan sosyal güvenlik primlerinin, sistemin emekli ettiği kişilere sağlanan emekli maaşının
finansmanında kullanılmasıdır. Başka bir deyişle, her çalışan kuşağın, kendisinden önceki
çalışan kuşağın emeklilik giderlerini karşılaması esasına dayanan sisteme, dağıtım modeli
denir. Dağıtım modeli “primli” ve “primsiz” olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.
4.8.2 Fonlama Sistemi (Özel Emeklilik Sistemleri)
Fonlama modeli, emeklilik döneminin finansmanı için bireysel tasarrufların birikimini ve bu
birikimin güvenli alanlarda değerlendirilerek fonlanması esasına dayanır. Her kuşağın kendi
emeklilik dönemini karşılamak üzere tasarruf yapmasına dayanan sistemlerdir. Buna göre
belirlenmiş fayda esaslı yani maaş esaslı ve belirlenmiş katkı esaslı yani prim esaslı yöntemler,
fonlama modelinin iki ana türünü oluşturur.
4.9. MAAŞ ESASLI VE KATKI ESASLI PROGRAMLAR
4.9.1 Maaş Esaslı Emeklilik Planları-MEEP
Maaş esaslı emeklilik programlarında, emeklilik döneminde sağlanacak gelirin düzeyi
başlangıçta tespit edilmektedir. Bu sistemde ilk önce hedef olarak bir emeklilik geliri belirlenir.
Bu hedeften hareketle, katılımcıların emeklilik dönemi süresince toplam ödeyeceği tutar
hesaplanır. Bu tutara denk gelecek ödeme ise katılımcılardan aylık ya da yıllık olarak tahsil
edilir.
4.9.2 Katkı Payı Esaslı Emeklilik Planları (Prim Esaslı Emeklilik Planları-PEEP)
Katkı payı esaslı emeklilik planlarında, her katılımcı programa yatırılan primler ve birikiminin
getirisi ölçeğinde kendi emeklilik tasarrufundan sorumludur. Katkı payları toplanarak,
emeklilik dönemine kadar finansal piyasalar başta olmak üzere verimli alanlarda
değerlendirilmektedir. Emeklilik dönemine ulaşan katılımcılar, yatırmış oldukları katkı
paylarını, yatırım gelirleri ile birlikte almaya hak kazanmaktadır. Bu sistemde katılımcılara,
emeklilik döneminde sağlanacak gelir, katkı paylarının miktarına ve yatırımların getiri oranına
bağlı olmaktadır. Bu nedenle çalışana herhangi bir emeklilik geliri taahhüt edilmemektedir.
Yatırımların performansı, emeklilere ödenecek maaşın tespitinde belirleyici olduğundan, bu
husus özellikle katılımcılar açısından önem taşımaktadır.
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Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Sistemi’nden emekli olmak ve Bireysel Emeklilik’ten beklentiler
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)
4)

Emeklilik maaşı yeterli bir kazanç mıdır?
Sosyal Güvenlik Emeklilik yaşı kaçtır?
Bireysel Emeklilik yaşı kaçtır?
Emeklilikte ikinci kazanç gerekli midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Sosyal Güvenlik Sistemi bir “dağıtım modeli” iken, Bireysel Emeklilik Sistemi “fonlama
modeli” üzerine kurulmuştur.
Sosyal Güvenlik Sistemi bir sonraki neslin bir önceki nesli fonlaması mantığı üzerine
kuruludur. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ise her katılımcı kendini fonlamaktadır. İki sistem
arasındaki en temel fark budur.
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Bölüm Soruları
1. Fonlama modelinin temel esası nedir?
2. Dağıtım modelinin temel esası nedir?
3. Sosyal Güvenlik’te çalışanların primleri kime ödenir?
4. Bireysel Emeklilik’te primler kime ödenir?
5. Nesiller arası kaynak aktarımı nedir?
Cevaplar:
1. Kişinin yatırdığı bedeller kendi hesabında değerlendirilir.
2. Dağıtım modelinde havuz uygulaması söz konusudur.
3. Mevcut Emekli maaşı alanlara ödenir.
4. Kişinin kendisine ödenir.
5. Bir sonraki neslin bir önceki nesli fonlamasıdır.

KAYNAKÇA:
- Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlarla Çözülür mü?
Prof.Dr.Ali Güzel – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakultesi (Çalışma ve Toplum 2005/4)
- Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm
Önerileri, T.C. Başbakanlık, Ankara
- Emeklilik Fonlarına İlişkin AB Sigorta Sektöründeki Uygulamalar ve Türkiye İçin Model
Önerisi, Işık Ö. Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması, 1999
- “Dünyada Özel Emeklilik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanununa Eleştirel Bir Bakış”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 17: Sayı:196, Temmuz
2002

74

5. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
5.1.1. Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?
5.1.2. Sistem Türkiye’de Ne Zaman Başladı?
5.1.3. Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?
5.1.4. Emeklilik Size Çok Mu Uzak?
5.1.5. Neden Özel Emeklilik?
5.2. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TASARRUFLARA ETKİSİ
5.2.1. Uzun Vadeli Tasarrufların Artmasının Etkileri
5.3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ
5.4 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN EMEK PİYASASINA ETKİSİ
5.5. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE
ETKİSİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?
2) Emeklilik Size Çok Mu Uzak?
3) Neden Özel Emeklilik?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin

Kazanım
Tasarruf bilincini artırır

Tasarruflara Etkisi
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
Finans Piyasasına Etkisi

Sabırlı sermaye yaratır

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
Finans Piyasasına Etkisi

Sermaye tabana yayılır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
Finans Piyasasına Etkisi

İşçi ile işveren arasında fikir
birliği oluşur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Tasarruf

•

Teşvik

•

Sabırlı Sermaye

•

Tabana yayılma
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Giriş
Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları
uzun

vadeli

yatırıma

yönlendirerek

emeklilik

dönemlerinde,

yaşam

standartlarını

koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Kişiler bu
sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir
sağlayabilmektedir.
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5.1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
5.1.1. Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?
Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları
uzun

vadeli

yatırıma

yönlendirerek

emeklilik

dönemlerinde,

yaşam

standartlarını

koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Kişiler bu
sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir
sağlayabilmektedir.
5.1.2. Sistem Türkiye’de Ne Zaman Başladı?
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul
edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun,
yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003
tarihinde emeklilik şirketleri faaliyete geçmiştir.
5.1.3. Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?
Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminin amaçları özetle şu
şekilde sıralanabilir:
§

Bireylerin yaşlılıklarında kullanmaları amacıyla, güvenli bir şekilde tasarruf

yapmalarını sağlamak,
§

Bu tasarrufları teşvik etmek, yatırıma yönlendirmek ve düzenlemek,

§

Emekli aylığı ve toptan geri ödeme yoluyla katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek

gelir sağlanarak, refah düzeylerini arttırmak,
§

Ekonomiye kaynak yaratmak,

§

İstihdamı arttırmak.

5.1.4. Emeklilik Size Çok Mu Uzak?
Emeklilik, insanların çalışma hayatlarının sona ermesi ile kendilerine ve sevdiklerine çok daha
fazla zaman ayırabilecekleri ve hayalini kurup da yapamadıklarını gerçekleştirebilecekleri,
belki de hayatlarının en güzel dönemi olacaktır.
Aktif çalışma hayatlarını sona erdirip emekli olan insanlar, kendileri ve aileleri için en az
çalıştıkları dönemde sağladıkları hayat standartlarını sürdürmek ve hatta daha fazlasını
sağlamak isterler. Ancak bu dönemde mevcut gelirlerindeki bir azalma hayatlarının belki de en
güzel dönemini olumsuz şartlar altında geçirmelerine yol açacaktır. Kamu sosyal güvenlik
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sistemleri ve özel emeklilik sistemleri hakkında detaylı bilgi verilerek özel emeklilik
sistemlerinin yerini daha iyi anlamanız sağlanacaktır.
5.1.5 Neden Özel Emeklilik?
Kamu sosyal güvenlik sistemlerinin, ülkemizin de dahil olduğu çoğu ülkede kişilerin emeklilik
dönemleri için yeterli geliri sağlayamadığı görülmektedir. Bu nedenle emeklilik dönemlerinde
insanların ya ikinci bir gelir yaratmak için çalışmak zorunda kaldıkları ya da mevcut sağlanan
geliri kabul ederek hayat standartlarını düşürme sonucu ile karşılaşılmaktadır. Emeklilik
dönemlerini alıştıkları yaşam standardını sağlayarak geçirebilmek için kişilerin, bireysel
tasarruf yapmaları gerekliliği özel emeklilik sistemlerinin ortaya çıkışını sağlamıştır. Özel
emeklilik sistemleri, kişilerin çalışma hayatları boyunca düzenli tasarruflarda bulunarak
emeklilikte ihtiyaç duydukları gelire ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu sayede özel emeklilik
sistemleri, kamu güvenlik sistemlerinin tamamlayıcısı olarak sistem içerisinde rol
almaktadırlar.
5.2. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TASARRUFLARA ETKİSİ
Emeklilik dönemleri için tasarrufta bulunan bireyler, özel emeklilik fonlarıyla, mikro boyutta
kendi ekonomik çıkarları ve gelecekleri için hareket ederken, makroekonomik boyutta özel
tasarrufların ve ulusal tasarruf düzeyinin artmasına katkıda bulunmaktadırlar. Böylece özel
emeklilik sistemleri yoluyla düzenli ve uzun vadeli tasarruflar arttıkça, bu tasarrufların
yatırımcılar için kaynak oluşturmasıyla ekonomik büyüme sağlanmaktadır. Ekonomik büyüme
beraberinde refah seviyesinin artışını getirecektir.
5.2.1. Uzun Vadeli Tasarrufların Artmasının Etkileri
• İnsanlar paralarının bir kısmını harcamak yerine tasarruf ederlerse tüm tüketim azalacak hem
de bu tasarrufların yöneldiği fonlar artarak ekonomiye kaynak yaratılmış olacaktır
• Bu fonların ekonomiye kazandırılması ile piyasadaki fon miktarının artması sonucu, fon talep
edenler ihtiyaç duydukları fonları daha düşük maliyetle elde edebileceklerdir. Üretilen malların
maliyetini etkileyen faktörlerden bir tanesi işletmelerin borçlanma maliyetidir. Bu maliyetin
düşük olması maliyet kökenli enflasyonun azalmasına ya da artmamasına neden olacaktır.
• Yatırım yapmak isteyenlere fonlar aracılığı ile düşük maliyetli kaynak yaratılacağı için
yatırım teşviki ve beraberinde büyümenin sağlanması mümkün olacaktır.
Özel emeklilik fonları, bir ülkede özel tasarrufları aşağıdaki etkiler ile arttırmaktadır:
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Bilinci Artırır: Bireysel hesaplarda emeklilik tasarruflarının birikmeye başlamasından sonra
emeklilik dönemi için tasarruf yapılmasının gerektiğine ilişkin bireylerin bilincini artırır.
Tasarruf yapmaya teşvik eder: Emeklilik fonu varlıklarının yüksek getiri elde etmesi,
bireyleri daha fazla tasarruf yapmaya teşvik eder.
Tasarruf yapma disiplinine girmeyi sağlar: Özel emeklilik fonlarının, tüm çalışanlar için
zorunlu tutulması durumunda, bireylerin erken yaşlardan itibaren emeklilik için tasarruf yapma
disiplinine girmelerini sağlar.
Tüketim seviyelerini düşürür: Dağıtımın sisteminden fonlama sistemine geçiş sırasında
oluşacak maliyetin, vergilerin artması suretiyle finanse edilmesi halinde vergi mükellefi olan
bireylerin tüketim seviyelerini düşürür.
Tasarruf kabiliyetini artırır: Reform sonrası artan büyüme hızının, kişi başına geliri
arttırması suretiyle zorunlu harcamaların gelir içindeki payını düşürerek insanların tasarruf
kabiliyetini artırır.
5.3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ
Özel emeklilik fonu yatırımlarının, sermaye, para, döviz ve türev piyasalarının gelişiminde
etkin bir rolü vardır. Özel emeklilik fonları, istikrarlı ve uzun dönemli yatırımlar olduğu için
sermaye piyasalarındaki dalgalanmanın düşürülmesinde etkili olarak istikrarlı bir büyümenin
sağlanmasında önemli rol oynarlar. Özel emeklilik programlarının amacı; makul risk sınırları
içinde yüksek getiri sağlamaktır. Bu yüzden emeklilik fonları, yatırım yaptıkları varlıklarda
uzun vadede kâr etmeyi hedeflemeleri nedeniyle ”sabırlı sermaye” olarak nitelendirirler.
Piyasalara olan güveni artırır: Emeklilik fonlarının zamanla büyümesi sonucu, finansal
sistem içerisinde kendi parasıyla spekülatif hareket yapan kişi veya kurumların etkinliklerinin
azalması sağlanacaktır. Bu durum beraberinde finans piyasalarına olan güvenin artmasına ve
sermaye piyasalarının derinleşmesine imkan tanıyacaktır.
Finans sektörünün gelişimini ve uzmanlaşmasını sağlar: Özel emeklilik fonları bir yandan
uzun vadeli yatırımlar ile finansal yenilikleri teşvik ederken, diğer yandan da finans
kurumlarından yoğun bir hizmet ve ürün talebinde bulunarak finans sektörünün gelişimini ve
uzmanlaşmasını sağlamaktadır.
5.4. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN EMEK PİYASASINA ETKİSİ
Özel emeklilik sistemi, emek piyasasının yeniden düzenlenmesi sürecinde aşağıda belirtilen
etkileri ile rol oynamaktadır.
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Sermayenin tabana yayılmasını sağlar: Özel emeklilik sistemlerinin sermaye piyasasına
yaptığı yatırımlarla, sermayenin mülkiyeti çalışanlara geçmekte, bir anlamda tabana
yayılmaktadır. Bu sayede, bireysel birikimleri ile sahip olamayacakları derecede
çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyünden, tasarrufları oranında pay almaktadırlar.
Motivasyonu artırır: Özellikle işverenin de çalışan için katkı payı ödemesi gerçekleştirdiği
emeklilik sistemleri, çalışanların kurum kültürünü benimsemesini sağlayarak, motivasyonu
artırır ve daha verimli çalışmaya teşvik eder.
Vergi avantajı sağlar: Vergi avantajı nedeniyle, çalışanların tasarruflarını özel emeklilik
programlarında değerlendirmeleri, diğer alternatiflere göre daha avantajlı sonuçlar
yaratmaktadır.
Daha fazla kar payı sağlar: Özel emeklilik sistemleri, çalışan kesimi, ekonominin işleyiş
mekanizmalarına entegre ederek, ekonominin karlılığından daha fazla pay almalarına olanak
sağlar.
Fikir ve çıkar birliği yaratır: Özel emeklilik sistemleri ekonominin dinamik bir büyüme
sağlaması konusunda bürokrasi, çalışanlar ve işverenler arasında fikir ve çıkar birliği yaratarak,
sağladığı

yüksek

gelir

ile

bu

büyümenin

sonuçlarından

çalışanları

daha

fazla

yararlandırmaktadır.
5.5. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE
ETKİSİ
Özel emeklilik sistemlerinin sigorta sektörüne etkisi;
• Emeklilik fonlarını yöneten kurumlar arasında yer alma olanağı
• Emeklilik fonları alanında rekabetten kaynaklanan dinamizm, etkinlik ve verimlilik
• Tüm emeklilik hesabı sahiplerini vefat ve maluliyet risklerine karşı sigortalama
• Emeklilik hesaplarında biriken tasarrufların emeklilik döneminde yıllık gelir sigortasına
çevrilmesi olarak sıralanabilir.
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Uygulamalar
Bireysel Emeklilik Sistemi İle İlgili Bugüne Kadar Bildiklerimizi Hatırlayalım
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Uygulama Soruları
1) Devlet neden bu sistemi teşvik ediyor?
2) Devlet Katkı Payı % kaçtır?
3) Bireysel Emeklilik sadece kişiye mi fayda sağlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Bireysel Emeklilik Sistemi:
Bilinci Artırır. Tasarruf yapmaya teşvik eder. Tasarruf yapma disiplinine girmeyi sağlar.
Tüketim seviyelerini düşürür. Tasarruf kabiliyetini artırır
Piyasalara olan güveni artırır. Finans sektörünün gelişimini ve uzmanlaşmasını sağlar.
Sermayenin tabana yayılmasını sağlar. Motivasyonu artırır. Vergi avantajı sağlar. Daha fazla
kar payı sağlar. Fikir ve çıkar birliği yaratır.
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Bölüm Soruları
1) Bireysel emeklilik kişinin tasarrufu üzerinde nasıl etki yapar?
2) Bireysel emeklilik finans piyasalarını nasıl etkiler?
3) Bireysel emeklilik emek piyasasını nasıl etkiler?
Cevaplar:
1) Bilinci Artırır. Tasarruf yapmaya teşvik eder. Tasarruf yapma disiplinine girmeyi sağlar.
Tüketim seviyelerini düşürür. Tasarruf kabiliyetini artırır
2) Piyasalara olan güveni artırır. Finans sektörünün gelişimini ve uzmanlaşmasını sağlar.
3) Sermayenin tabana yayılmasını sağlar. Motivasyonu artırır. Vergi avantajı sağlar.
Daha fazla kar payı sağlar. Fikir ve çıkar birliği yaratır.

KAYNAKÇA:
- Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2016
- Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
- Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyaslarına Etkisi ve Sistemin Gelişmesinde Vergisel
Teşvik Önlemleri – Yrd.Doç.Dr.Yusuf Demir – SDÜ –İİBF Yrd.Doç.Dr.Ali Yavuz SDÜ –İİBF
- Özel Emeklilik Fonlarının Finansal Piyasaların Gelişimine Etkileri – Yrd.Doç.Dr.Nagihan
Oktayer – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi / Dr.Asuman Oktayer Yıldız Teknik
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

88

6. DÜNYA GENELİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. DÜNYA GENELİNDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ
6.2. GLOBAL ÇAPTA BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARININ BÜYÜKLÜĞÜ
6.3. DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI
6.3.1 Şili, İngiltere, Polonya Modeli
6.3.1.1 Şili Modeli
6.3.1.2 İngiltere Modeli
6.3.1.3 Polonya Modeli
6.3.2 İsviçre, Almanya, İtalya Modeli
6.3.2.1 İsviçre Modeli
6.3.2.2 Almanya Modeli
6.3.2.3 İtalya Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4) Global Bireysel Emeklilik rakamları nelerdir?
5) Diğer ülkelerin uygulamaları nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Global çapta Bireysel

Dünya genelinde Bireysel
Emeklilik fonları oldukça
büyüktür.

Emeklilik Fonlarının
Büyüklüğü

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konuyu çalışarak

Diğer Ülke Uygulamaları

Dünyada aktif/pasif sigortalı
dengesi hızla bozulmakta

Konuyu çalışarak

Diğer Ülke Uygulamaları

Şili Sosyal Güvenliği
sonlandırdı ve Bes’e geçti.

Konuyu çalışarak

Diğer Ülke Uygulamaları

İngiltere 3 kademeli karma
bir model kullanır

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Dünya

•

Fon

•

Model
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Giriş
Kuşaklar arası dayanışma prensibine dayanan sosyal güvenlik sisteminin aksine, kişinin kendi
ihtiyaçlarını kendi tasarruflarıyla karşılaması esasına dayanan bireysel emeklilik sistemi,
dünyanın birçok ülkesinde değişik şekillerde hayata geçirilmiştir.
Bireysel emeklilik programı varlıklarının GSMH'ye oranı 2015 yılı itibariyle Hollanda’da
%178, İzlanda’da %149, İsviçre'de %123, Avustralya’da %118 seviyesin ulaşmıştır.
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6.1. DÜNYA GENELİNDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ

Tablo.1. Dünya Geneli Emeklilik Fonları’nın GSMH’ye Oranı
Bireysel emeklilik uygulamaları uzun yıllardır, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
vatandaşlarına, çalışma yaşamları boyunca biriktirdikleri düzenli tasarruflar karşılığında
güvenli bir gelecek olanağı sunmaktadır. Kuşaklar arası dayanışma prensibine dayanan sosyal
güvenlik sisteminin aksine, kişinin kendi ihtiyaçlarını kendi tasarruflarıyla karşılaması esasına
dayanan bireysel emeklilik sistemi, dünyanın birçok ülkesinde değişik şekillerde hayata
geçirilmiştir. Her toplumun sosyo kültürel ve ekonomik koşullarına bağlı olarak farklı
karakteristiklere bürünen çok farklı bireysel emeklilik sistemleri bulunmaktadır. Emeklilik
programlarını; fonların kurum içinde ya da harici fon yöneticilerine emanet edilerek
değerlendirilmesi, katılımcıların ayrıca sigortalanıp sigortalanmaması, emeklilik gelirinin satın
alma gücüne göre endekslenip endekslenmemesi, katkı payının kim tarafından ödendiği,
bireysel emeklilik hesabı sayısı ya da fon varlıklarının düzeyi itibariyle sınıflandırmak
mümkündür. Bazı ülkelerde bireysel emeklilik programları sosyal güvenlik sistemini
tamamlayıcı rol oynarken, bazı ülkelerde sosyal güvenlik sistemine alternatif oluşturmaktadır.
Bireysel emeklilik sistemine girip girmemek kimi ülkelerde çalışanların tercihine bırakılırken,
kimi ülkelerde zorunlu tutulmuştur. Bazı ülkelerde bireysel emeklilik programlarının
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yükümlülükleri işveren kurum tarafından karşılanmakta, bazı ülkelerde bir grup işveren ya da
sendika tarafından üstlenilebilmektedir. Yine bazı ülkelerde işyeri, sanayi dalı ya da ülke
bazında faaliyet gösteren kollektif programların yanı sıra, yetki tanınan sigorta ya da fon
yönetim şirketleri de bireysel bazda hizmet verebilmektedir.
Her ülkede farklı bir çerçevede uygulanmakla birlikte, tüm seçeneklerin ortak özelliği, fonlama
sistemi olarak adlandırılan bir finansman yöntemiyle, her aktif bireyin çalışma yaşamı boyunca
düzenli tasarrufta bulunarak emeklilik yıllarında karşılaşacağı giderleri önceden fonlamasının
sağlanmış olmasıdır.
Bu kapsamda, Şili gibi bazı ülkelerde bireysel emeklilik sisteminin sosyal güvenlik sistemini
ikâme ettiği, bir başka ifadeyle çalışanların zorunlu ya da gönüllü olarak sosyal güvenlik
sisteminden ayrılıp özel emeklilik kurumlarına tabi tutulduğu görülmektedir.
Ancak, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu OECD ülkelerindeki bireysel emeklilik
uygulamaları, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı niteliktedir. Sosyal güvenlik sisteminin
varlığını sürdürmekte olduğu OECD ülkelerinde çalışanlar, özel sektörün idaresi, devletin
gözetim ve denetimi altında kendi gelecekleri konusunda inisiyatif alıp, aktif çalışma yaşamları
sırasında

tasarrufta

bulunarak

emeklilik

dönemlerinde

sosyal

güvenlik

aylığının

sağlayabileceği imkânlardan daha rahat, yüksek standartta ve daha güvenli bir geleceğe
kavuşma olanağını elde etmişlerdir.

6.2. GLOBAL ÇAPTA BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARININ BÜYÜKLÜĞÜ
Birçok kişinin küçük tasarruflarının uzun yıllar boyunca birikerek nemalanması sonucunda
ortaya çıkan devasa boyutlu emeklilik fonları, söz konusu ülkelerin ekonomik gelişimlerinin
fonlanmasında önemli kaynak oluşturmuştur. 2002 yılı itibariyle global özel emeklilik
tasarruflarının toplam miktarının 11 trilyon $ düzeyinde bulunduğu tahmin edilmektedir.
Bireysel emeklilik fonlarında biriken varlıklar, bu sistemin uygulandığı birçok ülkede kayda
değer miktarlara ulaşmıştır. Bireysel emeklilik programı varlıklarının GSMH'ye oranı 2015
yılı itibariyle Hollanda’da %178, İzlanda’da %149, İsviçre'de %123, Avustralya’da
%118 seviyesin ulaşmıştır. Aynı yıl Türkiye’de bu oran sadece %5,5’e ulaşmıştır.
Varlıklarının ciddi düzeylere ulaşması, bireysel emeklilik sisteminin katılımcılara emeklilik
geliri sunma temel işlevinin yanı sıra birçok ilave makro-ekonomik fonksiyon üstlenmesine
neden olmuştur. Bireysel emeklilik sisteminin uygun gelişme iklimi bulduğu ülkelerde, yeni
finansal enstrüman ve uygulamalar yaygınlaşmakta, sermaye piyasası derinleşmekte, uzun
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dönemli tasarruf düzeyi artmakta, artan bu tasarruflar özel sektör tarafından etkin bir şekilde
verimli alanlara yönlendirilebilmekte ve ülkedeki kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi
sürecine katılım yoluyla piyasa ekonomisinin gelişimi hızlanmaktadır.
6.3. DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI
Sosyal güvenlik sistemini reforme eden ülkelerin her birinin farklı mikro ve makro ekonomik
koşullar altında bulunması ve sosyo-kültürel yapılarının değişiklik göstermesi, bir çok farklı
uygulama ortaya çıkarmıştır.
Şili, İngiltere, ve Polonya modelleri, özel emeklilik alanında belli başlı üç alternatifi
oluşturmaktadır.
OECD ülkeleri, İsviçre, Almanya ve İtalya da özgün uygulamaları nedeniyle, özel emeklilik
sistemlerinin diğer alternatifleri olarak sıralanabilir.
6.3.1 Şili, İngiltere, Polonya Modeli
6.3.1.1. Şili Modeli
Dünyada özel emeklilik alanında en radikal değişim Şili’de yaşanmıştır. Şili’nin, dağıtım
modeline dayalı sosyal güvenlik sistemi yerine, fonlama modeline dayalı bireysel emeklilik
sistemi getirilmiştir. Reform sonrasında yeni üye girişi durdurulan sosyal güvenlik sisteminin,
aktif ve pasif tüm mevcut sigortalıların vefatıyla 2000’li yılların ikinci çeyreğinde
kendiliğinden ortadan kalkması beklenmektedir.
Şili sosyal güvenlik sistemi reformu, tüm Latin Amerika ülkelerinde yaşanan dış borç ve
bankacılık sistemi krizine rağmen, sonraki yıllarda ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli
katkılar sağlamıştır. 2002 yılının sonunda, Şili’nin, ABD, Meksika ve Kanada’nın oluşturduğu
NAFTA’ya (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı) kabul edilmiş olması da bunun somut bir
göstergesidir.
Şili’nin yeni sosyal güvenlik sisteminin temel felsefesi, bireylerin ekonomik olarak üretken
oldukları dönemdeki çabalarının sonucunda oluşturacakları tasarrufların, kendi tercihleri
doğrultusunda seçecekleri özel emeklilik kurumları tarafından değerlendirilmesidir. Yeni Şili
sosyal güvenlik sisteminde devlet, sistemin denetim, gözetim ve ilgili her türlü hukuki
düzenlemesini yapmaya devam etmektedir. Ayrıca, devlet eski sistemden yeni sisteme geçisin
finansmanını sağlamakta, yeni sistemde minimum bir emeklilik ödemesi garanti etmekte ve
1981’den beri yeni üye almayan eski sistemi de devam ettirmektedir.
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Sonuç olarak Şili’de sosyal güvenlik sisteminin gelişimi ve işleyişi kişilerin tercihlerine, piyasa
koşullarına ve özel şirketlere bırakılmaktadır. Şili sosyal güvenlik sisteminin başarısı üzerine
son yıllarda Arjantin, Peru, Kolombiya, Meksika gibi çeşitli Latin Amerika ülkeleri bu yeni
sosyal güvenlik sistemini kendi ülkelerinde uygulamaya başlamışlardır. Ayrıca Macaristan,
Litvanya ve Polonya gibi evvelce merkezi planlamaya dayalı ekonomi düzeniyle yönetilen
ülkeler de sosyal güvenlik sistemlerini yenilerken Şili sisteminden yararlanmışlardır.
6.3.1.2. İngiltere Modeli
1993 yılında emekli/aktif sigortalı oranının 1/4.3 olduğu, İngiltere’de 2040 yılı itibariyle bu
oranın 1/3’e gerileyecek olması, henüz demografik bir baskı yaşamayan bu ülkenin gelecekte
de
sosyal güvenliğinin sürdürülemez bir konuma düşmeyeceğini göstermektedir. İngiltere’de
sosyal güvenlik sistemi üç basamaktan oluşmaktadır. Zorunlu devlet güvencesi içeren birinci
basamak, dağıtım sistemi esasıyla çalışan, çalışanlardan ve işverenlerden toplanan primlerle
finanse edilen ve sigortalılara belirli miktarda emeklilik, malûliyet, hastalık, analık ve işsizlik
geliri sağlamakta olan Ulusal Sigorta, Ulusal Sigortayı tamamlamak üzere kurulan, kazanç
düzeyine bağlı olarak toplanan primlerle finanse edilmekte ve çalışma döneminde elde edilen
kazançla orantılı bir emeklilik geliri sağlamakta olan, Kazanca Bağlı Emeklilik Aylığı
Planı’ndan oluşur. (State Earnings-Related Pension Sheme-SERPS).
İkinci basamak gönüllü olarak işveren tarafından oluşturulan tamamlayıcı meslek sigortalarını
içerir. Sigorta şirketleri, bankalar, emeklilik fonu aracı kurumları, aktüeryal danışmanlar,
muhasebeciler veya işverenler tarafından yönetilmektedir. Bu tip planların çoğunda gönüllü
katılım ve fonlama yöntemi kullanılır. Üçüncü basamak ise bireysel özel emeklilik planlarını
kapsar. Bireysel özel emeklilik planları, belirlenmiş katkı esasına dayanan ve devlet sisteminin
dışındaki tercihleri kapsamaktadır. Çalışanlar katkı payı esaslı bu sistemde varolan vergi
muafiyetinden de faydalanarak, çalışma hayatları boyunca bireysel emeklilik hesaplarına
düzenli ödeme yapabilmektedirler.
6.3.1.3. Polonya Modeli
Polonya, 40 yıllık merkezi planlamaya dayalı ekonomik düzen sonrası, serbest piyasa
ekonomisine geçiş yapmıştır. Polonya’da eski emeklilik sisteminin zayıflığı, bu alanda devletin
bir tekel olması ve sistemin aktüeryal dengesizlik içinde olmasına dayanmaktadır. Bu zayıflık
öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, emeklilik harcamaları hükümetin bütçesinde en büyük gider
kalemini oluşturarak bütçe desteği alır hale gelmiştir. Bu durum 1999 yılında Polonya’da bir
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reform yapılmasını zorunlu kılmıştır. Polonya’da sosyal güvenlik sistemi, emeklilik fonlarının
üç ana grup altında toplanmasıyla yeniden yapılandırılmıştır. Birinci grup, dağıtım sistemi ile
finanse edilen ve katılımın zorunlu olduğu genel sosyal güvenlik sistemidir. İkinci ve üçüncü
gruplar, katılımın gönüllü olduğu fonlama sistemi ile çalıştırılansosyal güvenlik sistemleridir.
Polonya’da sosyal güvenlik sistemine hem işçiler hem de işverenler katkıda bulunmak
zorundadırlar. İşçi ve işverenler, emeklilik ve malûliyet için eşit oranda prim öderler.
6.3.2 İsviçre, Almanya, İtalya Modeli
6.3.2.1. İsviçre
İsviçre’de 25 Haziran 1982’de çıkartılan bir yasa ile tüm işverenlere çalışanları için emeklilik
programı kurmaları zorunluluğu getirilmiştir. İkinci emeklilik geliri kaynağını oluşturan bu
programlar ile devletin sağladığı standart emekli maaşının toplamı çalışanların son
kazançlarının %60’ına eşit düzeyde bulunmaktadır. Belirli bir düzeyde emeklilik geliri elde
edebilmek için özel emeklilik ve sosyal güvenlik sistemleri arasında entegrasyon kuran
uygulamalar İsviçre’deki yapıyı teşkil etmektedir.
6.3.2.2. Almanya
Demografik değişimden kaynaklanan finansman krizinden çıkılamayacağının anlaşılması
üzerine, sosyal güvenlik sisteminin ilk kez uygulandığı Almanya’da da, 2001 yılında
tamamlayıcı nitelikte bir özel emeklilik sistemi kuruldu. Devletin denetim ve gözetimini
üstlendiği sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.
6.3.2.3. İtalya
Sosyal güvenlik sisteminin dağıtım sistemine dayalı olmaktan çıkartılıp zaman
içerisinde katkı payı esaslı planlara dönüştürmeyi hedefleyen İtalya’da, 1995 yılında
gerçekleştirilen reformla, serbest meslek sahipleri dahil tüm çalışanlar tek bir emeklilik
programı altında toplanmıştır. Emeklilik maaşı ile tüm çalışma hayatı boyunca toplanan primler
arasında bağlantı kurulmuş, emeklilik yaş sınırı korunmakla birlikte esnekleştirilmiştir.

KAYNAKÇA:
- Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
- Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2016 – Emeklilik Gözetim Merkezi
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- Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlarla Çözülür mü?
Prof.Dr.Ali Güzel – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakultesi (Çalışma ve Toplum 2005/4) Emeklilik Fonlarına İlişkin AB Sigorta Sektöründeki Uygulamalar ve Türkiye İçin Model
Önerisi, Işık Ö. Sigortacılık Sektörü Bilimsel Çalışma Yarışması, 1999
- “Dünyada Özel Emeklilik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanununa Eleştirel Bir Bakış”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 17: Sayı:196, Temmuz
2002
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Uygulamalar
Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Uluslar arası bilgilerin edinilmesi
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Uygulama Soruları
4) Sosyal Güvenlikte tehlike nedir?
5) Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ilk radikal geçişi kim yaptı?
6) Ülkeler neden bu sistem için teşvik sağlıyor?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Dünyada özel emeklilik alanında en radikal değişim Şili’de yaşanmıştır. Şili’nin, dağıtım
modeline dayalı sosyal güvenlik sistemi yerine, fonlama modeline dayalı bireysel emeklilik
sistemi getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Sistemi’nin tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Her ülke kendi şartlarına göre uygun bir model geliştirme çabası içindedir. Bazı ülkelerde
Kademeli olarak Bireysel Emeklilik Sistemine geçiş hedeflenirken bazı ülkelerde de Sosyal
Güvenlik Sistemi ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bir karması oluşturulması hedeflenmiştir.
Yine bazı ülkelerde devlet politikası olarak Bireysel Emeklilik “zorunlu” hale getirilmiş, bazı
ülkelerde de “isteğe bağlı” bırakılmış ancak genellikle “vergi teşviki” ile sistem
desteklenmiştir. Burada devletlerin temel amacı Sosyal Güvenlik Sistemi’nin yarattığı yükü
hafifletmek ve devamlılığı sağlamaktır.
Bugün Türkiye’de Bireysel Emeklilik “isteğe bağlı” olmakla birlikte “vergi avantajları” ile
desteklenmektedir. Önümüzdeki günlerde Bireysel Emeklilik Sistemine katılımın “zorunlu”
hale getirilmesi oldukça ciddi biçimde tartışılmaktadır.
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Bölüm Soruları
4) Şili kaç yılında Sosyal Güvenlik modelini terk etti?
5) İngiltere’de uygulanan karma sistemin birinci kademesinde ne yer alıyor?
6) İtalya farklı sigorta kurumlarını kaç yılında tek çatı altına aldı?
Cevaplar:
4) 1981
5) Sosyal Güvenlik
6) 1995
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7. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ
7.1.1. Coğrafi Dağılım
7.1.2. Katılımcılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de Bireysel Emeklilik fonları büyük müdür?
2) Katılımcı seviyesi yeterli sevide midir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bireysel 6,6 milyon
kayıtlıdır
Emeklilik Sistemi
Türkiye’de

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
kişi

Bes’e
Konuyu çalışarak

Türkiye’de
Bireysel Fon büyüklüğü 53.4 milyar
Emeklilik Sistemi
TL’dir.

Konuyu çalışarak

Türkiye’de
Bireysel Henüz bu sistemde daha
Emeklilik Sistemi
başlangıç seviyesindeyiz.

Konuyu çalışarak

Türkiye’de
Bireysel Öğrencilerin bu alanda
Emeklilik Sistemi
kariyer potansiyeli vardır.

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Katılımcı

•

Şirket

•

Fon
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Giriş
Türkiye için “Bireysel Emeklilik” henüz çok yeni bir kavramdır. Buna rağmen önemli bir
mesafe kat edilmiştir.
Öncelikle devletin gündemine getirilmesi, bunun için özel bir kanun hazırlanması, regülatör ve
denetleyici kurumların kurulması ve nihayet Bireysel Emeklilik Şirket’lerinin faaliyete geçerek
poliçe satmaya başlamaları işin en zor kısmının geçildiğinin bir göstergesidir.
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1. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ
28 Mart 2001 tarihinde kabul edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu”
ile kurulan bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003 yılında faaliyete geçti.
2016 yıl soynu itibariyle ülkemizde toplam 64 sigorta şirketi faaliyette bulunmaktadır.
Bunlardan 18’i Bireysel Emeklilik Şirketi’dir.

2016 Yıl Sonu BES Rakamları:
Katılımcı Adedi

: 6,6 milyon kişi

Emeklilik Yatırım Fon Büyüklüğü

: 53,4 milyar TL

Devlet Katkısı Fon Büyüklüğü

: 7,4 milyar TL

Emeklilik Şirketi Adedi

: 18

Yetkili Aracı Adedi

: 39.680

1.1 Coğrafi Dağılım
Sözleşme Adetleri’ne Göre Coğrafi Dağılım:

Tablo 1. Sözleşmelerin Coğrafi Bölgelere Göre Oransal Dağılımı
Sözleşmelerin %41’i Marmara, %15’i İç Anadolu, %14’i Ege Bölgesi, %12’si Akdeniz, %10’u
Karadeniz, %5’i Güneydoğu ve %3’ü Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.
*İkamet ili yurdışı olan sözleşme grafiğe dahil edilmemiştir.
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1.2 Katılımcılar
Fon Büyüklüğünün Katılımcıların Yaşına ve Cinsiyetine Göre Dağılımı

Tablo 2. Fon Büyüklüğünün Katılımcıların Yaşına ve Cinsiyetine Göre Dağılımı
2016 yıl sonu itibariyle yürürlükteki sözleşmelerdeki katılımcıların “Cinsiyet” ve “Yaşlara”
göre sahip oldukları fon büyüklüğü dağılımıdır. BES’e dahil olan nüfusun yaş ortalaması 39,4
iken, toplam fon büyüklüğü ağırlıklı yaş ortalaması 45,5’dir. Fonların %56’sına erkek, %44’üne
kadın katılımcılar sahiptir.
Katılımcı Sayılarının ve Fon Büyüklüklerinin Sözleşme Sertifika Türlerine ve Cinsiyete
Göre Oransal Dağılımı:

Tablo 3 Katılımcı Sayılarının ve Fon Büyüklüklerinin Sözleşme Sertifika Türlerine ve Cinsiyete
Göre Oransal Dağılımı
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Katılımcıların %59.2’si erkek, %40.8’i kadın katılımcıdır. Bununla birlikte fon büyüklüğünün
%56’sı erkek, %44’ü kadın katılımcılar sahiptir.
Sözleşme Türlerine Göre Katılımcıların Dağılımı:

Tablo 4. Sözleşme Türlerine Göre Katılımcıların Dağılımı
Katılımcıların %72’si Bireysel Sözleşme, %17’si Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme ve %4’ü ise
İşveren Grup Emeklilik Sertifikası ile sisteme katılmışlardır. Geriye kalan %7’nin ise birden
fazla sözleşme türü bulunmaktadır.
Katılımcıların İkamet Ettikleri İllerdeki Nüfusa Oranı (%)

Tablo 5. Katılımcıların İkamet Ettikleri İllerdeki Nüfusa Oranı (%)
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Katılımcıların en yoğun olduğu sırasıyla üç il Muğla %25, İstanbul %21, Antalya %20
olmuştur.
Katılımcıların Sisteme İlk Giriş Yaşları:

Tablo 6. Katılımcıların Sisteme İlk Giriş Yaşı
Sisteme ilk girişte genel yaş ortalaması 35.2’dir.

KAYNAKÇA
- Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
- Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2016 – Emeklilik Gözetim Merkezi
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Uygulamalar
Mesleki kariyer olarak Bireysel Emeklilik Şirketleri’nin öğrenciler için potansiyelini
araştırın
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Uygulama Soruları
1) Bireysel Emeklilik Şirketi sayısı kaçtır?
2) Bu şirketlerde kaç yetkili aracı çalışır?
3) Yetkili aracı olmak için ne yapmak gerekir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
2016 yılı sonu itibariyle sistemde 6,6 milyon katılımcı ve 53,4 milyar TL Yatırım Fonu ve 6,4
milyar TL Devlet Katkısı fonu büyüklüğüne ulaşılmıştır.
Avrupa’da bazı ülkelerin Gayri Safi Hasıla’larının %75’i veya %117’si gibi fon büyüklüğünden
bahsedildiğinde görece olarak rakamın henüz çok küçük seviyede olduğu ve oldukça yüksek
bir potansiyelin bulunduğu açıktır.
Gerek çalışma imkanı gerekse de sistemin içinde yer almak açısından mutlaka bu sistemin bir
tarafında olmak öğrencilerin düşünmesi gereken bir durumdur.
Türkiye’de şu an için yapılan sözleşmelerin %41’i Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar tarafından
imzalanmıştır. Bu Türkiye’nin iş ve değer yaratma gücüne paralel bir gelişmedir.
Diğer bölgelerdeki oranların göreceli olarak artması Emeklilik Şirketleri’nin pazarlama
ağlarının bu taraflara da genişletilmesi ile mümkün olacaktır.
Otomatik katılım ile bunun bir nevi başlangıcı olsa da sistemin büyümesinde esas etkiyi
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin “zorunlu” hale gelmesi sağlayabilir.
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Bölüm Soruları

1. Türkiye’de kaç tane bireysel emeklilik şirketi vardır?
2. Bireysel Emeklilik Katılımcıları en çok hangi bölgede bulunmaktadır?
3. Katılımcılar en çok hangi yaşlarda sisteme katılmaktadır?
4. 2016 yılı sonu itibariyle kaç kişi BES’e dahil olmuştur?
5. BES’teki birikimler 2016 yılı sonu itibariyle kaç TL’ye ulaşmıştır?
Cevaplar:
1) 18
2) Marmara
3) 35
4) 6,4 milyon kişi
5) 53,4 milyar TL
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8. BİREYSEL EMEKLİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN AMACI
8.2. BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
8.3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
8.4. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ BAZI TANIMLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bireysel Emeklilik Şirketleri katılımcılar ile nasıl anlaşır?
2) İmzalanan sözleşmelerin içeriği ve tarafları kimlerdir?
3) Sistemin şeffaflığı nasıl sağlanıyor?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bireysel Emeklilik
Sisteminin Amacı

Kazanım
BES kişiye ek gelir ve refah,
ekonomiye uzun vadeli
kaynak, işgücüne istihdam
ve kalkınma sağlar

Bireysel Emeklilik
Sistemindeki Bazı Tanımlar

Emeklilik şirketi Hazine
Müsteşarlığı’ndan faaliyet
ruhsatı almak zorundadır.

Bireysel Emeklilik
Sistemindeki Bazı Tanımlar

Emeklilik sistemine katılan
katılımcı üç adet (teklif,
giriş, risk profili) form
imzalar. Fon kararını kendi
verir.

Bireysel Emeklilik
Sistemindeki Bazı Tanımlar

Bireysel Emeklilik Şirketi
toplanan fonları kendi
yönetemez, porföy yönetim
şirketi ile anlaşır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Katılımcı

•

Risk

•

Fon

•

Portföy

•

Getiri
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Giriş
Gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan Bireysel Emeklilik
Sisteminin amacı; ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun
vadeli

kaynak

yaratarak

istihdamın artırılması

ve ekonomik kalkınmaya katkıda

bulunulmasının sağlanmasıdır.
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8.1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN AMACI
Gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan Bireysel Emeklilik
Sisteminin amacı;
Ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi: Kamu sosyal güvenlik sisteminin
tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelerek tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi
ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesi mümkün
olacaktır.
Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması: Bu sisteme giren
katılımcıların yapmış oldukları ödemeler emeklilik fonlarının yatırıma yönlendirilirken, hem
devletin hem de özel sektörün borçlanma ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çözüm olacaktır.
Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasının sağlanması: Emeklilik fonları sayesinde
uzun vadeli kaynak bulma ihtiyacı karşılandıkça, daha fazla üretim yapılabilmesi mümkün
olacaktır.
8.2. BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bireysel Emeklilik sistemleri her ne kadar mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerinin içinde
bulundurduğu zor durumlar nedeni ile ortaya çıksa da ülkemizin de dahil olduğu çoğu ülkede
bu sistemlerin tamamlayıcısı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
8.3. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Fonlama modeli çerçevesinde işleyecek olan bireysel emeklilik sisteminde, katılımcılardan
toplanan katkı payları bireysel hesaplarda kayıt altına alınır. Emeklilik döneminde tasarruflar
ve tasarrufların yatırımlara yönlendirilerek fonlanmasında elde edilen bu birikim, katılımcılara
toplu para ya da maaş olarak ödenir.
Bu dönemde emeklilik döneminde elde edilecek gelir, katılımcının emekliliğe yönelik yaptığı
ödeme miktarıyla ve bu tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesiyle elde edilecek getiriye bağlı
olarak artacaktır.
Mevzuat gereği, emeklilik fonları, emeklilik şirketinden bağımsız bir portföy yönetim şirketi
yönetecektir. Bireysel hesap bazında yatırıma yönlendirilen tasarruflar, katılımcı tarafından da
günlük bazda takip edilecektir.
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8.4. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ BAZI TANIMLAR
8.4.1 Emeklilik Şirketi
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve yatırım sistemi Kanunu’na göre kurulan ve bireysel emeklilik
sisteminde faaliyet göstermek üzere Hazine Müsteşarlığı’ndan ruhsat almış şirkettir.
8.4.2 Grup Kurucusu
Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları
müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz
meslek kuruluşu veya sair kuruluşudur.
8.4.3 Sponsor Kuruluş
İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı
payı ödeyen grup kurucusudur.
8.4.4 Saklayıcı
Fon portföyündeki varlıkların sakladığı, SPK tarafından uygun görülen saklama kuruluşudur.
Ülkemizde bu görevi Takasbank gerçekleştirmektedir.
8.4.5 Pörtföy Yöneticisi
Sermaye piyasası kurulundan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış, emeklilik şirketlerinin
emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı, SPK tarafından uygun görülen portföy
yönetim şirketidir.
8.4.6 Emeklilik Yatırım Fonu
Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çercevesinde alınan ve katılımcı adına bireysel
emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre
işletilmesi amacıyla oluşturulan mal varlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği
yoktur.
8.4.7 Bireysel Emeklilik Hesabı
Emeklilik sözleşmesi çercevesinde katılımcı ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara
ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği hesaptır.
8.4.8 Bireysel Emeklilik Aracısı
Bir sözleşmeye dayanarak, sürekli olarak şirketlerin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden
veya bunları şirket adına yapan kişidir.
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8.4.9 Katkı Payı
Emeklilik sözleşmesi hükümlerince emeklilik hakkının kazanılabilmesi için ödenmesi gereken
tutardır.
8.4.10 Teklif Formu
Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile
emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgiler içeren ve şirket hariç diğer taraflar ile
bireysel emeklilik aracısı tarafından imzalanan formdur.
8.4.11 Giriş Bilgi Formu
Bireysel Emeklilik siteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya
sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen formdur.
8.4.12 Risk Getirisi Profili Formu
İçeriği Kurulca belirlenen, katılımcıların risk ve getiri tercihini belirlemeye yardımcı olan
formdur.
8.4.13 Katılımcı
Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek kişidir. Emeklilik hakkını
kazanacak olan kişi katılımcı sıfatını taşıyan kişidir. Katılımcı ödenmesi gereken katkı paylarını
kendisi ödeyebilir. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla, katılımcının ödemesi
gereken katkı paylarını ödeyen katılımcının dışında farklı bir kişi de olabilir. Kanunda bu
kişilere katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişi ifadesi ile yer verilmektedir.
Örneğin Berk Bey, eşi Aslı Hanım için bireysel emeklilik sistemine ödeme gerçekleştirebilir.
Böyle bir sözleşmede Aslı Hanım “katılımcı” Berk Bey ise ”katılımcı nam ve hesabına
hareket eden kişi”dir.

KAYNAKÇA:
- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik – Resmi Gazete 9 Nisan 2008 Sayı: 26842
- Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
- Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2016
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Uygulamalar
Çevrenizde Bireysel Emeklilik Katılımcısı olan bireyler varsa onların sözleşme şartlarını
incelemeye ve öğrenmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)
4)

Sözleşmede taraflar kimler?
Hangi fonlar seçilmiş?
Katkı payı tutarına nasıl karar verilmiş?
Devlet Katkı Payı ayrıca hesabına yatıyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Bireysel Emeklilik sistemleri her ne kadar mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerinin içinde
bulundurduğu zor durumlar nedeni ile ortaya çıksa da ülkemizin de dahil olduğu çoğu ülkede
bu sistemlerin tamamlayıcısı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve yatırım sistemi Kanunu’na göre kurulan ve bireysel emeklilik
sisteminde faaliyet göstermek üzere ruhsat almış şirkettir.
Sisteme katılan kişiye katılımcı denir. Dönemsel olarak yatırılan paraya katkı payı, bunların
takip edildiği hesaba katılımcı hesabı denir. Katılımcılar katkı paylarının hangi fona
yatırılacağına kendi karar verir.
Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcı adına bireysel
emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre
işletilmesi amacıyla oluşturulan mal varlığına Emeklilik Yatırım Fonu denir. Süresiz olarak
kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur.
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Bölüm Soruları

1.Bireysel Emeklilik sisteminin kişiye faydası nedir?
2.Bireysel Emeklilik sisteminin ekonomiye ve ülkeye faydası nedir?
3.Sisteme katılan kişilere ne ad verilir?
4.İçeriği Kurul’ca belirlenen, katılımcıların risk ve getiri tercihini belirlemeye yardımcı olan
forma ne ad verilir?
5.Katılımcı sözleşme aşamasında kaç adet form imzalar?
Cevaplar:
1) Ek gelir ve refah
2) Uzun vadeli kaynak, istihdam, kalkınma
3) Katılımcı
4) Risk Porfili Formu
5) 3
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9. EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILMA VE EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ
9.2. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ VE TARAFLARI
9.2.1 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi
9.2.2 Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi
9.2.3 İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi
9.2.4. Otomatik Katılım Sözleşmeleri
9.2.5 Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi
9.3. OTOMATİK KATILIM
9.3.1. Otomatik Katılıma Kimler Dahildir?
9.3.2. Emeklilik Şirketi Seçimi Nasıl Yapılır?
9.3.3. Otomatik Katılımdan Cayma Hakkı
9.3.4. Devlet Katkısı
9.3.5. Katkı Payı
9.3.6. Kesintiler
9.3.7. İş Değişikliği
9.3.8. İşten Ayrılma
9.3.9. e-Devlet
9.3.10. Sistemin Güvenliği
9.4. CAYMA\TEKLİFİN REDDİ HAKKI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
6) Emeklilik sözleşmelerinin tarafları kimlerdir?
7) Otomatik Katılım Kimler içindir?
8) Cayma Hakkı hangi süre ile olur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Emeklilik
Sözleşmesi ve Tarafları

Emeklilik
Sözleşmesi ve Tarafları

Otomatik Katılım

Cayma Hakkı

Kazanım
Sözleşme emeklilik şirketi
ile katılımcı arasındadır.
İşveren de katkı payı desteği
veriyorsa sponsor olarak
taraftır.
Sözleşme yürürlük tarihi
katkı
payının
şirkete
intikalidir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

45 yaş altı T.C. vatandaşı her
çalışan bu sisteme dahildir

Konuyu çalışarak

Katılımcı 2 ay içinde cayma
hakkı kullanabilir.

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sözleşme

•

Otomatik

•

Cayma

•

Kesinti
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Giriş
Bireysel Emeklilik, Katılımcı ile Emeklilik Şirketi arasında imzalanacak “sözleşme” ile tesis
edilir. Bireysel Emeklilik sözleşmesinde; katılımcının Bireysel emeklilik sistemine girmesine,
katkı paylarının ödenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerin bireysel
emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, katılımcıların sistemden ayrılmasına,
emekli olmasına, katılımcı veya lehdarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların
diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar bulunur. Teklif formu, giriş bilgi formu ve risk
profili formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır.
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9.1. EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILMA VE EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ
Bireysel emeklilik sistemine, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişiler katılabilir.
Sisteme katılacak kişiler şirket ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadırlar.
Emeklilik sözleşmesi;
• Katılımcının Bireysel emeklilik sistemine girmesine,
• Katkı paylarının ödenmesine,
• Fonlarda yatırıma yönlendirilmesine,
• Birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine,
• Yapılacak kesintilere,
• Katılımcıların sistemden ayrılmasına,
• Emekli olmasına,
• Katılımcı veya lehdarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve
yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir.
Teklif formu ve giriş bilgi formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır.
9.2. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ VE TARAFLARI
Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir.
9.2.1. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi
Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik
sözleşmesidir.
9.2.2. Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi
Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik
sözleşmesidir. Sadece katılımcının katkı payı ödediği sözleşmeyi ifade eder.
9.2.3. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi
Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak aldığı
ve katılımcı lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir. Sadece şirketin katılımcı adına katkı payı
ödediği sözleşmeyi ifade eder.
9.2.4. Otomatik Katılım Sözleşmeleri
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Otomatik Katılım planına bağlı olarak işveren şirket sadece sözleşme ve plan seçimini yapar.
İşveren katılımcı adına onun maaşından kestiği katkı payını ödemekle yükümlüdür. Ayrıca
şirket çalışanı adına ilave katkı payı ödeyemez. Bu şekliyle taraflar emeklilik şirketi ile
katılımcıdır.
9.2.5. Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi
Emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği sürece, varsa blokaj süresi
tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal
ettiği tarihte yürürlüğe girer.
Detaylı bilgi: Şirket kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve risk getiri
profili formundaki bilgilere göre uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunar.
Katılımcı, giriş bilgi formunu ve teklif formunu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. İmzalı
formların birer örneği ile tanıtım klavuzu derhal katılımcıya verilir. Tanıtım kılavuzu, bireysel
emeklilik sistemine, şirkete, emeklilik planına, plan kapsamındaki fonlara ve tarafların hak ve
yükümlülüklerine ilişkin bilgileri içerir.
9.3. OTOMATİK KATILIM
9.3.1. Otomatik Katılıma Kimler Dahildir?
İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların
işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesidir. Otomatik
katılım uygulamasının başlangıç tarihi 2017’dir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 45 yaşını
doldurmamış, Sosyal Güvenlik sistemine hali hazırda prim ödeyen çalışanlar sisteme dâhil
edilir.
9.3.2. Emeklilik Şirketi Seçimi Nasıl Yapılır?
Otomatik katılım uygulaması kapsamına giren işverenler, Hazine Müsteşarlığı tarafından
yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. İşveren, şirket
seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alır.
Hali hazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme
imzalaması mümkündür.
9.3.3. Otomatik Katılımdan Cayma Hakkı
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Çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden
intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dahil edildiği emeklilik şirketi tarafından
çalışana bildirilir. Çalışan, bu bildirimi takip eden iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir.
Cayma süresinden sonra da çalışan tıpkı bireysel sözleşmelerdeki gibi dilediği zaman
sistemden ayrılabilir. Ancak stopaj vb. kesintilerin durumu değişir.
9.3.4. Devlet Katkısı
Otomatik Katılım’da 3 farklı devlet katkısı bulunmaktadır:
a) Çalışan katkısının %25’i oranında verilen devlet katkısı,
b) Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara verilen 1.000 TL’lik başlangıç devlet katkısı(%25
devlet katkısı ile aynı oranda hak ediş),
c) Emekli olduktan sonra birikimini emekli aylığı olarak almak isteyen (en az 10 senelik yıllık
gelir sigortası tercih eden) çalışana, birikiminin üzerine %5 ilave devlet katkısı.
9.3.5. Katkı Payı
Çalışanın ücretinden kesilecek katkı payı tutarı, ilgisine göre emeklilik keseneğine esas
kazancın ya da prime esas kazancın ya da bağlı bulunduğu sandığa katılım payı, kesenek veya
diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancın %3'üne karşılık gelen
tutardır.
Çalışan isterse daha yüksek bir oranda katkı payı kesilmesini işvereninden talep edebilir.
9.3.6. Kesintiler
Otomatik katılım kapsamında emeklilik şirketlerince fon işletim gider kesintisi dışında başka
bir kesinti yapılamaz. Çalışanlara sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi
oranı % 0,85 olarak uygulanır.
Çalışan katkı payı ödemesine ara vermeyi talep edebilir. Talep tarihinden itibaren azami 3 aylık
süre için ödemeye ara verilebilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini müteakip tekrar ara
verme talebinde bulunması mümkündür.
Plan değişiklikleri yalnızca işverenlerce yapılabilir. Otomatik katılım sözleşmeleri sadece
işverenler tarafından başka bir şirkete aktarılabilir. Ancak, iş değiştirirken çalışan birikimlerini
yeni iş yerinin dahil olduğu emeklilik planına aktarmalıdır. fon dağılım değişikliği hakkı
çalışana aittir.
9.3.7. İş Değişikliği
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Yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında sunulan bir plan bulunmaması halinde çalışan
mevcut sözleşmesine dilerse bireysel ödeme yapabilir. Çalışan katkı payı ödemeye yönelik
talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar emeklilik şirketine iletmesi
gerekmektedir.
9.3.8. İşten Ayrılma
İşten ayrılan çalışan, Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde en az ilgili takvim
yılının ilk altı ayında uygulanacak asgari brüt ücretin yüzde üçü oranında katkı payı ödemeye
devam edebilir. Çalışan katkı payı ödemeye ilişkin talebini, işten ayrılma tarihini izleyen ayın
sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.
9.3.9. e-Devlet
Hesaplanan devlet katkısı tutarı ve kalan devlet katkısı limiti hakkında katılımcıların
bilgilendirilmesi amacıyla e-Devlet platformunda "Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı
Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama" servisi sunulmaktadır.
9.3.10. Sistemin Güvenliği
Sistemde ödenen katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank nezdinde
saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır.
Sistemde fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde
teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil
edilemez.
9.4.. CAYMA\TEKLİFİN REDDİ HAKKI
Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmesinden itibaren 2
aya kadar cayma hakkı bulunur.
En geç cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden iş günü verilen ödeme talimatları iptal
ettirilir ve bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim fon toplam gider kesintisi haricinde
yapılan diğer tüm kesintiler ile birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Yürürlük
tarihinden sonra yapılan cayma işlemlerinde, varsa getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılır.
Cayma halinde durum, emeklilik şirketine bildirilmelidir. Bildirimler; telefon ile şirketin çağrı
merkezine, mektup, faks, güvenli elektronik imza ile şirkete bildirilir.
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Teklif formunun imzalanmasından itibaren iki ay içinde hiç bir ödeme yapılmamış olması
halinde, emeklilik sözleşmesi, sözleşmede hüküm bulması kaydıyla şirket tarafından fesh
edilebilir. Bu durumda katılımcı bireysel emeklilik sistemine girmiş sayılmaz.

KAYNAKÇA
- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik – Resmi Gazete 9 Nisan 2008 Sayı: 26842
- Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
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Uygulamalar
Çevrenizde Otomatik Katılıma dahil olan kişilerin şartlarını öğrenmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1) Çalışan Otomatik Katılım ile ilgili doğru bilgiye sahip mi?
2) Cayma Hakkını kullanmak istiyor mu?
3) Sistemin kendisine sağladığı katkı ve faydayı doğru anlamış mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği sürece, varsa blokaj süresi
tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal
ettiği tarihte yürürlüğe girer.
İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların
işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesidir. Otomatik
katılım uygulamasının başlangıç tarihi 2017’dir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 45 yaşını
doldurmamış, Sosyal Güvenlik sistemine hali hazırda prim ödeyen çalışanlar sisteme dâhil
edilir.
Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmesinden itibaren 2
aya kadar cayma hakkı bulunur.
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Bölüm Soruları
1. Bireysel olarak imzalanmış emeklilik sözleşmesinde taraflar kimlerdir?
2. Sözleşmede asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?
3. Sözleşme ne zaman yürürlüğe girer?
4. Otomatik katılıma kimler dahildir?
5. Cayma hakkı ne zamana kadar kullanılır?
6. Cayma hakkı sonrası sistemden ayrıldığımızda ne olur?
Cevaplar:
1) Emeklilik Şirketi ve Katılımcı
2) Katkı payı, fonlar, kesintiler, sistemden ayrılma, emeklilik, varsa lehdara ve genel
ödeme esasları bulunur.
3) Katkı payının hesaba intikal ettiği anda
4) T.C. vatandaşı, 45 yaş altı, SGK’ya üye çalışanlar
5) 2 ay
6) Sistemden ayrıldığımızda stopaj vergisi ve diğer kesintiler söz konusudur.
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10. DEVLET KATKISI VE VERGİ AVANTAJI

144

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. DEVLET KATKISI
10.1.1.Devlet Katkısı Hesaplanması ve “Azami Limit Hesabı”
10.1.2. Devlet Katkısının Yatırıma Yönlendirilmesi
10.1.3 Devlet Katkısına Hak Kazanma/Hakediş
10.1.4 İşverenlerin Katkı Payı ÜzerindenVergi İndiriminden Yararlanması
10.2. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ YATIRIMA YÖNLENDİRİLMESİ
AŞAMASINDA VERGİ AVANTAJI
10.3. SİSTEMDEN AYRILMA AŞAMASINDA VERGİ AVANTAJI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Devlet Bireysel Emeklilik için neden katkı payı sağlıyor?
2) Sağlanan katkı paylarını katılımcı nasıl hak eder?
3) Sağlanan vergi avantajları nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Devlet Katkısı

Devlet teşvik için %25 Devlet
Katkısı öder.

Devlet Katkısı

Devlet katkısının hak edişi
kademelidir. Ancak Emekli olan
%100’ünü alır.

Vergi Avantajı

Kademeli vergi avantajı söz
konusudur. Emekli olan %5
stopaj öder.

Vergi Avantajı

Yönetilen emeklilik fonlarında
da gelir aşamasında stopaj ve
BSMV kesilmez.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Devlet Katkısı

•

Vergi Avantajı

•

Hak Ediş

•

Emeklilik
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Giriş
Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemi’nin açıklarını kapatmak isteyen tüm devletler politika
olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ni desteklemektedir. Bu desteklerin en başında da “Devlet
Katkısı ve/veya Vergi Avantajı” gelir.
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10.1. Devlet Katkısı Nedir?
T.C. vatandaşı olup Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcı olan ve bu katılımcı tarafından
ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına
ödenen tutardır.
Devlet katkısı olarak ödenecek tutar ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret toplamının %25’ini
geçemez.
2018 yılı için brüt asgari ücret 2.029 TL’dir.
10.1.1. Devlet Katkısı Hesaplanması ve “Azami Limit Hesabı”
Devlet katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki
limit esas alınır. Basit bir hesapla bir katılımcı eğer aylık katkı payı yatırıyor ise, o ayki katkı
payı geçerli olan 1 aylık asgari ücretin üzerinde ise; ancak asgari ücrete kadar olan kısmından
%25 devlet katkısı alabilecektir. Aşan kısmı için devlet katkısı söz konusu değildir.
AYLIK KATILIMCININ HESABINA YATIRILABİLECEK EN YUKSEK KATKI
PAYI (2018 YILI) :
2,029.50 TL (1 aylık Brüt Asgari Ücret) x %25 = 507,38 TL
2018 yılı ilk altı ay için brüt asgari ücret 2,029,50 TL’dir. Buna göre; bir katılımcı aylık
2.029,50 TL katkı payı yatırırsa; hesabına ayrıca o ay için 507,38 TL Devlet Katkısı (en geç
ertesi ay) yatırılır.
Bunun üzerinde bir rakam yatırsa dahi hesabına Devlet Katkısı 507,38 TL olarak yatırılacaktır.
Bu limitin altında, söz gelimi 1,000 TL’lik bir katkı payı yatırdığında ise; aylık Devlet Katkısı
1,000x%25= 250 TL olacaktır.
Katılımcı yıl içerisinde değişik katkı payları (katkı payını artırma, azaltma) yatırmış ise bir
takvim yılı içerisinde herhangi bir zamanda eğer;
Yıllık 24,354 TL (2029,50 x12) katkı payını aşmış ve devlet katkısı olarak o takvim yılı
içerisinde hesabına 6,088,50 TL (507.38 x 12) yatmış ise o yıl içerisinde artık daha fazla bir
devlet katkısı alamaz.
Bir katılımcının birden fazla (ayrı şirketlerde dahi olsa) Bireysel Emeklilik Sözleşmesi
bulunuyorsa; Devlet Katkı Payı bunların toplamı üzerinden esas alınır.
Söz gelimi; iki ayrı emeklilik planı bulunan ve her ikisine de aylık 1.500 TL katkı payı yatıran
katılımcı; (1500 TL + 1500 TL) = 3.000 TL yatıran katılımcı; o ay için üst sınır olan 507,38 TL
Devlet Katkısı alır.
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Hesaplanan devlet katkısı tutarı ve kalan devlet katkısı limiti hakkında katılımcıların
bilgilendirilmesi amacıyla e-Devlet platformu üzerinden "Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet
Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama" servisi sunulmaktadır. Katılımcılar kendi eDevlet şifresi ile girerek limitini yakından takip edebilir.
10.1.2. Devlet Katkısının Yatırıma Yönlendirilmesi
Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları
Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.
10.1.3. Devlet Katkısına Hak Kazanma/Hakediş
Devlet verdiği katkı desteğini vatandaşlarının tasarrufa olan ilgisini ve kabiliyeti artırmak için
vermektedir. Ayrıca, bireyin yaşı ilerlediğinde ve emekli olduğunda, BES’den kendi birikimini
sağlamış olarak devletin sosyal güvenlik sistemine(SGK) daha az muhtaç olmasını
beklemektedir.
Bu nedenle yapılan devlet katkısını ancak ve ancak uzun vadeli bir perspektif içerisinde
sistemde kalan ve emekliliği düşünen katılımcılar için uygundur.
Çünkü; BES hesaplarına yatırılan katkı payları kademeli biçimde hak edilmektedir.
1 Ocak 2013’ten Sonra
Hak
Sistemde Geçirilen Süre
Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar
%15
6 yıldan 10 yıla kadar
%35
10 yıl ve daha fazla
%60
Emeklilik, vefat, maluliyet
%100

Hatırlatma: BES’den emeklilik için katılımcının; en az 10 yıldır sistemde olması en az 10 yıl
boyunca prim ödemiş olması ve 56 yaşını doldurması gerekmektedir.
10.1.4. İşverenlerin Katkı Payı Üzerinden Vergi İndiriminden Yararlanması
Çalışanları adına katkı payı ödeyen işverenler(sponsor kuruluş) BES sistemine ödedikleri katkı
payını ticari kazançlarının tespitinde indirim konusu yapabilirler. Bu durumda indirim konusu
yapılabilecek tutar elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını
aşmayacaktır. Sponsor Kuruluş tarafından yatırılan katkı paylarından Devlet Katkısı söz konusu
değildir.
10.2. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ YATIRIMA YÖNLENDİRİLMESİ
AŞAMASINDA VERGİ AVANTAJI
Kişiler kendi birikimlerini bir yatırım aracına yönlendirdiğinde bundan elde edecekleri kazanç
üzerinden gelir vergisi ödemektedir. (Örneğin 1 aylık banka mevduatı brüt faizi üzerinden %15
stopaj, Devlet Tahvili/Hazine Bonosu üzerinden %10 stopaj vb).
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Ancak, bireysel emeklilik şirketleri tarafından kurulan ve portföy yönetim şirketleri tarafından
yönetilen Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları için Peşin Vergi(stopaj), Kurumlar Vergisi veya
Gelir Vergisi durumu söz konusu değildir. Ayrıca bu fonlar Damva vergisi ve BSMV’den de
muaftır.
Sonuç olarak; birey ilgili tutarı kendi yatırıma yönlendirdiğinde bundan stopaj kesintisi yapılsa
da, devletin teşviki amacıyla BES’de katılım payları fona yatırıldığında bunlar üzerinden elde
edilen brüt kazançlar (stopaj kesilmeyeceği için) direkt olarak net kazançlar haline gelmektedir.
Bu da büyük bir vergi avantajı yaratmaktadır.
10.3. SİSTEMDEN AYRILMA AŞAMASINDA VERGİ AVANTAJI
Daha önceki yıllarda katılımcı sistemden ayrılması halinde Bireysel Emeklilik sistemindeki
tüm birikimi üzerinden stopaj vergisi öderken 29.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
kanun değişikliği ile 29.08.2012 yılından itibaren sistemden çıkış aşamasında; toplam birikim
tutarı yerine sadece getiri (irat,kazanç) üzerinden stopaj uygulanmasına geçilmiştir.
Devlet ayrıca sistemde uzun süreli kalmayı ve emekliliği teşvik etmek için stopaj kesintisinde
de kademeli olarak vergilendirmektedir.
Buna göre;
Bireysel Emeklilik Sisteminde
Ayrılma Durumu
10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılanlar
10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı
kazanmadan ayrılanlar
Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar

Getiri Üzerinden Alınacak
Stopaj Oranı
%15
%10
%5

Burada da açıkça görülmektedir ki devlet; sistemde uzun süreli kalan katılımcıya, gerek katkı
paylarının gerekse de devlet katkısının (fonlara yatırılması ile ortaya çıkan) getirileri(irat)
üzerinden vergilendirilmesini kademeli düşürerek ikinci bir destek sağlamaktadır.
KAYNAKÇA:
- Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
- Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik – 29/12/2012 – 28512
sayılı Resmi Gazete
- Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu,
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Uygulamalar
Çevrenizde Bireysel Emeklilik sözleşmesi olanların Devlet Katkısı ve Vergi Avantajları
ile ilgili bilgisini ölçün.

153

Uygulama Soruları
1) BES’e üye olan katılımcılar Devlet Katkısı’nın farkında mı?
2) Bu avantajdan yararlanmak adına katkı paylarını düzenli yatırıyorlar mı?
3) Sistemden ayrılma ve/veya emeklilik durumunda gelirlerden ödenecek verginin
kademeli olarak %15’den %5’e kadar düşeceğini biliyorlar mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Devlet BES’i teşvik etmek için; Katkı Payı yatıran katılımcılara, yatırdığı katkı payının
%25’ine kadar Devlet Katkısı yatırmaktadır. Sermayenin tabana yayılmasını hedef alan devlet,
bu teşviki aylık olarak 1 aylık brüt asgari ücrete kadar sağlamaktadır. Bunun üzerinde katkı
payı yatıran yatırımcı da; ancak 1 aylık brüt asgari ücretin %25’i kadar Devlet Katkısı alabilir.
Aşan kısım için Devlet Katkısı söz konusu değildir.
2013’den beri sistemden ayrılma aşamasında sağlanan stopaj (vergi) avantajı ise; sadece irat
(kar payı,fon geliri) üzerinden yapılmaktadır. Bu da hem uygulama açısından kolaylık hem de
çifte vergilendirmenin önüne geçilmesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır.
Bir diğer avantaj ise; Emeklilik Yatırım Fonlarının Kazançlarına Sağlanan Vergi
Avantajıdır. Bireysel Emeklilik şirketlerinin katkı paylarını değerlendirdiği emeklilik yatırım
fonlarının kazançları; kurumlar vergisi ve gelir vergisinden muaftır. Ayrıca fon kazançları
üzerinden Damga Vergisi veya BSMV kesintisi de söz konusu değildir.
DEVLET KATKISI/VERGİ AVANTAJI bu ürünün Katılımcı için en kilit noktasıdır.
Özellikle DEVLET KATKISI çok önemli bir avantajdır. Yine birikimlerin topluca alınması
ya da maaş bağlanması sırasında da diğer yatırım araçlarında bulunmayan önemli bir vergi
indirimi söz konusudur.
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Bölüm Soruları
1. Devlet Katkısı ne üzerinden % kaç olarak hesaplanır?
2. Devlet Katkısı Üst limiti nedir?
3. Emekliliğe hak kazanan bir katılımcı Devlet Katkısı’nın % kaçını hak eder?
4. Emekliliğe hak kazanan bir katılımcı fon gelirleri(irat) üzerinden % kaç stopaj(vergi)
öder?
5. 10 yıldan fazla süre sistemde kalmış ancak 56 yaşını doldurmamış bir katılımcı
sistemden ayrılırsa fon gelirleri(irat) üzerinden % kaç vergi öder?
Cevaplar:
1) %25
2) Aylık 1 aylık brüt asgari ücretin %25’i, yıllık 12 aylık brüt asgari ücretin %25’i kadar
Katkı Payı’nın %25’ine kadar Devlet Katkısı sağlanır.
3) %100
4) %5
5) %10
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11. EMEKLİLİK PLANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. EMEKLİLİK PLANI
11.2. ASGARİ KATKI PAYI TUTARI
11.3. BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ PLANLARI
11.4. KATKI PAYININ YATIRIMA YÖNLENDİRİLMESİ
11.5. KATKI PAYININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE ÖDEMEYE ARA VERME
11.6. ÖDEMEYE ARA VERME VE ARA VERME DURUMUNDA YGK
UYGULAMASI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Katılımcı emeklilik şirketinden hangi ürünü alır?
2) Plan ile belirlenen sınırlar nelerdir?
3) Plan ve şirket değişikliği söz konusu mu?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Emeklilik Planı
Asgari Katkı Payı Tutarı

Kazanım
Planda; fonlar, katkı payı,
kesintiler, teknik esaslar
Sözleşmede Asgari Katkı Payı
Tutarı; Brüt asgari ücretin
%5’idir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak

Katkı Payının Yatırıma
Yönlendirilmesi

En geç 2. işgünü katkı payı
yatırıma yönlendirilir.

Konuyu çalışarak

Katkı Payının
Değiştirilmesi ve
Ödemeye Ara Verme

Katkı payı ödemeye ara
verilebilir, dönem içinde tutar
artırılıp/azaltılabilir

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Plan

•

Katkı Payı

•

Ara Verme

•

Artırma

•

Azaltma
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Giriş
İmzalanan Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ile birlikte katılımcı bir “Emeklilik Planı”
da alır. Plan kapsamında katılımcıya sunulan fonların ünvanlarını asgari katkı payı
tutarını, giriş aidatını, yönetim giderini, fon işletim giderini ve bunlara ilişkin
hesaplamaları, emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin diğer teknik esasları
içerir.
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11.1. EMEKLİLİK PLANI
• Plan kapsamında katılımcıya sunulan fonların ünvanlarını
• Asgari katkı payı tutarını
• Giriş aidatını yönetim giderini, fon işletim giderini ve bunlara ilişkin hesaplamaları
• Emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin diğer teknik esasları içerir.
Emeklilik planı iki şekilde düzenlenebilir;
- Bireysel emeklilik planı
- Grup emeklilik planı (Grup kurucusu ile oluşturulan)
Müsteşarlık, emeklilik planında sakınca görülen hususların değiştirilmesini isteyebilir.
Emeklilik planları müsteşarlığın isteği doğrultusunda, müsteşarlıkla belirlenen esaslara
uygun olarak şirket nezdinde sıralı olarak saklanır.
11.2. ASGARİ KATKI PAYI TUTARI
Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin yüzde 5’inden az olamaz.
2018 yılı için asgari ücret 2,029.50 TL’dir. Buna göre “asgari katkı payı tutarı” aylık
brüt asgari ücret tutarının yüzde beşinden az olamayacağına göre; 2,029.50x0.05 =
101,48 TL’ye eşit veya büyük olmak zorundadır. Plana yazılacak asgari katkı payı daha
bu rakamdan daha yüksek olabilir ancak müştesarlıkça belirlenmiş bu rakamdan daha
az olamaz.
Bu sıralama “işveren grup emeklilik sözleşmesine göre ödenen katkı paylarında
“uygulanmaz”.
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3. BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ PLANLARI

Tablo 1.Emeklilik Şirketlerinin Planları Bölüm 1
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Tablo 2. Emeklilik Şirketlerinin Planları Bölüm 2
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11.4. KATKI PAYININ YATIRIMA YÖNLENDİRİLMESİ
Katkı payı, emeklilik sözleşmesini yürürlüğe girmesinden ve şirket hesaplarına
intikalini takip eden en geç 2. iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş
tarafından belirlenen fonlara yönlendirilir.
Şirket hesaplarına intikal etmiş ancak katılımcısı tespit edilmemiş katkı payları önceden
belirlenmiş ve müsteşarlığa bildirilmiş bir fonda değerlendirilir.
( “X” Emeklilik ve Hayat AŞ. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım
Fonu)
Emeklilik sözleşmesinin yürürlülük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş
aidatı dışındaki tutarlar, herhangi bir kesinti yapılmadan “X” Emeklilik ve Hayat AŞ.
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu’nda değerlendirilir. Sözleşme
yürürlüğe girdikten sonra, yönetim gideri kesintisi yapılır ve kalan tutar en geç ikinci
iş gününde katılımcının tercih ettiği emeklilik yatırım fonlarında yatırıma
yönlendirilir.
Emeklilik sözleşmesinin yürürlülük tarihinden sonra tahsil edilen giriş aidatı
dışındaki tutarlardan, yönetim gideri kesintisi yapılır; kalan tutar şirket hesabına
intikal ettikten sonra, en geç ikinci iş gününde katılımcının tercih ettiği emeklilik
yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir.
Ödemelerin hangi sözleşmeye ait olduğu belli olmayan tutarlardan herhangi bir
kesinti yapılmadan “X” Emeklilik ve Hayat AŞ. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik
Yatırım Fonu’nda değerlendirilir. Ödemelerin hangi sözleşmeye ait olduğu
belirlendiğinde yönetim gideri kesintisi yapılır ve en geç ikinci iş gününde
katılımcının tercih ettiği emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir.
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Tablo 3. Yıl İçinde Ödenen Düzenli Katkı Payı Ortalamasının Değişimi

Tablo 4. Ödenen Katkı Payının Yıllara Göre Değişimi (TL)
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11.5.KATKI PAYININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE ÖDEMEYE ARA VERME
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı, emeklilik planında tanımlı asgari
katkı payından daha az olmamak üzere değiştirilebilir. Emeklilik sözleşmesi süresi
içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre,
emekliliğe hak kazanılması için gereken hesapta dikkate alınmaz.
Ödemeye ara verildikten sonra tekrar katkı payı ödemeye başlaması durumunda ödenen
tutar ödemenin yapıldığı aydaki katkı payı ödemesi olarak kabul edilir. Emeklilik
sözleşmesine göre ödenmesi gereken;
Katkı payının tutarını aşan ödemeler: Ödeme tarihinden itibaren ileriye doğru on iki
aylık dönemde ödenmesi gereken katı paylarından mahsup edilebilir. Veya katılımcının
yazılı olarak talep etmesi halinde ödeme tarihinden önceki on iki aylık döneme ait
ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilebilir.
Katkı payı tutarının altında kalan ödemeler: Bir ödeme yapılması durumunda
yatırılan tutar cari vadeye katkı payı olarak girilir ancak emekliliğe hak kazanılmasında
esas alınan süre hesabında dikkate alınmaz. Katkı payı tutarı ile ödenen tutar arasındaki
farkın ödenmesi halinde ilgili vade emekliliğe hak kazanılmasında esas alınan süreye
sayılır.
11.6. ÖDEMEYE ARA VERME VE ARA VERME DURUMUNDA YGK
UYGULAMASI
Emeklilik sözleşmesine ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca birikimin
anapara kısmından Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen azami limite kadar ek
yönetim gider kesintisi alınabilecektir. Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi
durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim
Merkezi’ne (emeklilik şirketi tarafından) ödenen sabit giderler, birikimlerin anapara
kısmından indirilecektir.
Kaynaklar:
Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik – 09/11/12 tarih 28462 sayılı
Resmi Gazete
Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu - 2016
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Uygulamalar
Bireysel Emeklilik Şirketleri’nin emeklilik planlarını araştırın.
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Uygulama Soruları
1) BES’de şirketlerin plan türleri genel olarak nelerdir?
2) Planlar genel olarak hangi ayrımlara tabidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Bir planda Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin yüzde 5’inden az olamaz.
Katkı payı, emeklilik sözleşmesini yürürlüğe girmesinden ve şirket hesaplarına
intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde fona yönlendirilir. Katılımcıların
%92,8’i katılım payı ödeme periyodunu “aylık” olarak seçmektedir. Emeklilik
sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı, emeklilik planında tanımlı asgari katkı
payından daha az olmamak üzere dönem içinde değiştirilebilir.
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir. Katkı payı
ödenmeyen süre, emekliliğe hak kazanılması için gereken hesapta dikkate alınmaz.
Ara vermede geriye dönük ödeme mümkün değildir. Alınan ödeme o dönemin
ödemesi olarak kabul edilir. Katkı payı ödenmeyen süre, emekliliğe hak kazanılması
(10 yıl prim ödeme şartı) için gereken hesapta dikkate alınmaz.

170

Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)

Emeklillik planı içerisinde hangi bilgiler olmalıdır?
Bireysel Emeklilik planları kaç şekilde yapılabilir, nelerdir?
Asgari katkı payı brüt asgari ücretin % kaçının altında olamaz?
Ödemeye ara verildiğinde geriye dönük ödeme yapılır mı?
Dönem içinde katkı payı artırılıp/azaltılır mı?

Cevaplar:
1) Asgari katkı payı tutarı, giriş aidatını, yönetim ve fon işletim gideri ve diğer teknik
esaslar
2) Bireysel Emeklilik Planı ve Gruba Bağlı Emeklilik Planı
3) %5
4) Ara verilerek tekrar başlandığında bulunulan ayın katkı payı ödenerek tekrar
başlanabilir.
5) Planın açıklanan asgari katkı payının altına düşmemek kaydıyla katkı payı azaltılır
veya artırılabilir.
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12. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE MENKUL KIYMET YATIRIM
ORANI
12.2. FON SEÇİMİ
12.3. DEVLET KATKISI FONLARI
12.4. KATKI PAYI ‘FON DAĞILIMI’ DEĞİŞİKLİK HAKKI
12.5. EMEKLİLİK PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
12.6. BİRİKİMLERİN BAŞKA ŞİRKETLERE AKTARIMI
12.7. HESAPLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
12.7.1. Aynı Şirketteki Hesapların Birleştirilmesi
12.7.2. Farklı Şirketlerde Bulunan Hesapların Birleştirilmesi
12.8. EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA
12.8.1 Emekliliğe Hak Kazanmadan Sistemden Ayrılma
12.8.2 Vefat \ Maluliyet Durumu ve Zorunlu Nedenlerle Sistemden Ayrılma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Emeklilik Yatırım Fonlarını Nasıl Seçmeliyiz?
2) Fonların Getirileri Neden Önemlidir?
3) Emekliliğe nasıl hak kazanılır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Emeklilik Yatırım Fonları

Toplam 60,8 milyar TL’dir.

Konuyu çalışarak

Fon Seçimi

Yılda 6 kez fon seçimi
yapılabilir.

Konuyu çalışarak

Yılda 4 kez plan değişikliği
yapılabilir.

Konuyu çalışarak

Plan Seçimi
Emekliliğe Hak Kazanma

10 yıl prim ve süre
tamamlamak, 56 yaşını
Konuyu çalışarak
doldurmak ile emekli olunur
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Anahtar Kavramlar
•

Yatırım Fonu

•

Fon Değişimi

•

Plan Değişimi

•

Emeklilik

•

Vefat
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Giriş
2016’da %27 büyüyen bireysel emeklilik fonları, 2016 yılı sonu itibari ile toplam
60,8 milyar TL net varlık değerine ulaşmıştır. Halka arz edilmiş toplam fon adedi
254’dür.
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12.1. TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE MENKUL KIYMET
YATIRIM ORANI
2016’da %27 büyüyen bireysel emeklilik fonları, 2016 yılı sonu itibari
ile toplam 60,698,182,092 TL net varlık değerine ulaşmıştır. Halka arz edilmiş
toplam fon adedi 254’dür.

Tablo 1. 2016 Yatırım Fonları Toplam Bilgileri

2016’da Bankacılık sisteminde yer alan Yatırım Fonları (A Tipi,B Tipi)
Büyüklüğü 44,5 milyar TL iken Emeklilik Yatırım Fonları 60,7 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Aradaki fark ilerideki yıllarda daha da açılacaktır.
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Tablo 2. Fon Grubu Bazında Net Varlık Değeri ve Büyüme Oranları

2016 yılı sonu itibarıyla bireysel emeklilik fonlarında, grup bazında en yüksek net varlık artışı
%158 ile Kıymetli Maden fon grubunda gerçekleşirken, %48 oranında artış ile Kamu
Borçlanma(YP) fon grubu en yüksek artışın gerçekleştiği ikinci fon grubu olmuştur. Diğer fon
gruplarına baktığımızda ise Standart fon grubunda %37’lik, Likit Fon grubunda %33’lük,
Esnek fon grubunda %22, Hisse senedi fon grubunda %15 ve Kamu Borçlanma grubunda ise
öndeki yıla görre %9’luk bir değişim olmuştur.
Katılımcıların en çok tercih ettiği fon 17,5 milyar TL ile Esnek fon grubudur. Kamu
Borçlanma(TL) 14,2 milyar TL, Likit 6,5 milyar TL, Standart 5,3 milyar TL, Kamu Borçlanma
(YP) 4,6 milyar TL, Hisse Senedi 3,7 milyar TL, ve Kıymetli Maden fonu 1,4 milyar TL
büyüklüğe ulaşmıştır.

12.2. FON SEÇİMİ
Katılımcı emeklilik tasarruflarını değerlendirme sürecinde tercihte bulunma hakkına
sahiptir. Emeklilik şirketi mevzuat gereği, değişik risk-getiri düzeylerinde en az üç fon
kurmak zorundadır. Katılımcı, katkı payını bu fonlar arasında hiçbir sıralama
olmaksızın istediği şekilde paylaştırma hakkına sahiptir. Katılımcı sisteme dahil
olduğu ilk yıllarda, katkı payını getirisi yüksek ama daha riskli fonlarda
değerlendirilebilirken, emeklilik yaşının yaklaştığı dönemlerde daha ihtiyatlı davranıp,
getirisi düşük ama daha az riskli fonlarda değerlendirilebilir.
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Emeklilik şirketi emeklilik hakkı kazanılmasından asgari iki yıl önce, katılımcıların
birikimlerinin mali piyasalardaki risklerden etkilenmesini önlemek amacıyla orta ve
düşük risk düzeyine sahip fonlara geçişini sağlamak üzere katılımcıya yazılı uyarıda
bulunmak zorundadır.

Fon Portföy Dağılımı:

Tablo 3. Emeklilik Yatırım Fonları Konsolide Portföy Dağılımı
2016 yılı genelinde, devlet tahvili ve hazine bonosunun, konsolide dağılım içindeki
oranı %40-46 aralığında, kamu dış borçlanma araçları ortalama %8, ortaklık payı oranı %1215, ters repo oranı %6-9, özel sektör borçlanma aracı %9-11 aralığında değişmiştir.
2016 yıl sonunda devlet tahvili ve hazine bonosunun oranı %40, kamu dış
borçlanma araçları oranı %8, ortaklık payı oranı %15, ters repo oranı %8, özel sektör
borçlanma araçları oranı ise %10 olmuştur.
Fon Gruplarına Göre Getiriler:
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Tablo 4. Fon Grubunun Ortalama Getirileri

2016 yılında en yüksek getiriyi Kıymetli Madenler %29,18 ile sağlamış, Kamu
Borçlanma(YP) %16,95, Hisse Senedi %12,07, Esnek Fon %11,26, Likit %9,42, Standart
%8,50, Kamu Borçlanma %8,31 getiri sağlamıştır. 2016 yılında tüm fonların ortalama
getirisi %10,79 olmuştur.
2015 yılında %24 olan toplam net varlık değişim oranı, 2016 sonunda %27 olmuştur.
2016 yılında net varlık değerlerine göre en fazla artış %158’lik bir oranla Kıymetli Maden fon
grubunda gerçekleşirken toplam net varlık değeri içindeki oranı %1,3’den %2,4’e çıkmıştır.
Kurucu Bazında Fon Değerleri:
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Tablo 5. Kurucu Bazında Fonların Toplam Net Varlık Değeri

Portföy Yönetim Şirketlerine Göre Fon Dağılımı
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Tablo 6. Yönettikleri Fon Adedi ve Net Varlık Değerine Göre Portföy Yönetim
Şirketleri
Kurucuların Fon Grubu Bazında Getirileri:

Tablo 7. Şirketlerin fon grubu bazında getirileri ve karşılaştırma ölçütü getirileri
Sharpe Oranına Göre İlk 20 Emeklilik Yatırım Fonu:
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Tablo 8. Sharpe Oranına Göre ilk 20 Emeklilik Yatırım Fonu
12.3.DEVLET KATKISI FONLARI

Devlet Katkısı Fon.

Fon Adedi: 26

Net Varlık Değeri: 7.4 milyar TL

Emeklilik Yat. Fon.

Fon Adedi: 228

Net Varlık Değeri: 53.4 milyar TL

Toplam

Fon Adedi: 254

Net Varlık Değeri: 60.8 milyar TL

Türkiye’de 26 adet Devlet Katkısı’nın toplam büyüklüğü 7,2 milyar TL’dir. Devlet
Katkısı Fonları; Toplam Emeklilik Fonları’nın Net Varlık Değeri üzrerinden
%12’sidir.
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12.3.KATKI PAYI ‘FON DAĞILIMI’ DEĞİŞİKLİK HAKKI
Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar
arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami “altı kez” değiştirilebilir.
Değişiklik talebi, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az iki iş günü önce şirkete
yapılabilir.
Örnek: Katılımcı 1,000.- TL katkı payı ödemektedir.
Ödediği katkı payının %40’ını Esnek fonda %50 ‘sini Hisse fonunda ve %10’unu da
Likit fonda değerlendirmek istediğini belirtmiştir. 2 yıl sonra katılımcı bu katkı payı
dağılımını %50 Esnek fon ve %50 Hisse fonuna dağılacak şekilde değiştirebilir.
Ayrıca bu iki yılda Esnek, Hisse ve Likit fonlarında birikmiş tutarları da istediği
şekilde fonlara dağıtabilir. Katılımcı bu değişiklikleri yılda azami 6 kez tekrar
edebilir.
12.5. EMEKLİLİK PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Katılımcı emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslara göre dahil olduğu emeklilik
planını şirketin diğer bir emeklilik planı ile değiştirebilir.
Katılımcı, emeklilik planlarını, yılda en çok dört kez olmak üzere değiştirebilir.
• Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir.
• Değişiklik talebi, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az iki iş günü önce
şirkete yazılı olarak yapılır.
• Yeni emeklilik planına değişiklik tarihi itibarıyla geçiş yapılır ve beş iş günü
içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcıya ve varsa sponsor kuruluşa
gönderilir.
• Emeklilik Planı değişikliği halinde değişiklik tarihinden itibaren dahil olunan
yeni plandaki uygulamalar esas alınır.
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• Giriş Aidatı, plan değişikliği durumundan etkilenmeyecek, aynı esas ve tutarlar
geçerliliğini koruyacaktır.
12.6.BİRİKİMLERİN BAŞKA ŞİRKETLERE AKTARIMI

Bu uygulama emeklilik şirketleri arasında rekabet yaratılması ve dolayısı ile
katılımcıların emeklilik fonlarının getiri oranından veya sunulan hizmet kalitesinden
memnun olmadıklarında, bu hakları kullanarak en kaliteli hizmet alabilmesi
amaçlanmıştır.
• Yürürlülük tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle şirkette kalan emeklilik
sözleşmesi kapsamındaki birikimler başka bir şirkete aktarılabilir.
• Aktarım talebi, katılımcı veya sponsor kuruluş tarafından yapılabilir.
• Şirket, aktarım amacıyla hesap özeti talep eden katılımcının veya sponsor
kuruluşun bu talebi, beş iş günü içinde “aktarım bilgi formu”ve “hesap özetini
göndererek” yerine getirir.
• Katılımcı ve sponsor kuruluş tarafından imzalanan aktarım talep formunun
şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde birikimler aktarımı
yapılacak şirkete aktarılır.
• Şirket, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını takiben iki iş günü içinde
hesap özetini elektronik veri olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir
• Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, aktarımın yapıldığı tarihte
yürürlüğe girer
• Beş iş günü içerisinde yeni sözleşme katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa
gönderilir.
• Yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz
• Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye
ilişkin hakları ile varsa hak kazanma süresine ilişkin hakları aktarım yapılan
şirkette aynen korunur
12.7. HESAPLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
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Katılımcı aynı veya farklı şirketlerde bulunan bireysel emeklilik sözleşmelerinin
birleştirilmesini talep edebilir. Bu durumda katılımcı sahip olduğu A ve B
hesaplarından A hesabını B hesabına birleştirebilir ya da tersi yapılabilir.
Emekliliğe hak kazanma süresinde hesaplama yapılırken hesap birleştirilmesi
yapılmış olan sözleşmeler için ;
Aynı dönemler için yapılan ödemeler tek bir süre olarak kabul edilecektir. Farklı
dönemlerde yapılan ödemelerde bu süreler toplanarak hesaplama yapılır.
Hükümler:
• Birikimlerin giriş aidatını karşılayamadığı durumlarda hesap birleştirme işlemi
yerine getirilmeyecektir.
• Hesap birleştirilmesinde sisteme giriş aidatı dışında herhangi bir kesinti
yapılmayacaktır.
• Hesapların birleştirilmesi esnasında aktarılan tutar üzerinden sistem yönetim
gider kesintisi yapılmayacaktır.
• Birleştirilen bireysel emeklilik hesapları tekrar ayrıştırılamayacaktır.
• Hesap birleştirmede bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi katılımcının en eski
sözleşmesinin yürürlük tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.
• Hesap birleştirilmesinde aktarılan tutar katkı payı ödemesi olarak veya katkı
payı üzerinde olan ödeme olarak kabul edilmeyecektir ve ayrıca ödenmemiş
olan katkı paylarına da mahsup edilmeyecektir.
• Hesapların birleştirilmesinde; birikimlerin sıfır olması durumunda, birleştirme
işlemi emekliliğe hak kazanılmasına esas olan süreler için yapılır.

Süre Hesabı Örneği:
Varsayım; Katılımcının 2006 Ocak ayında başlattığı ve 2006 Aralık ayına kadar
çeşitli tarihlerde ödeme yaptığı iki hesabı vardır. Katılımcı bu iki hesabında boş
bırakılan ayların katkı paylarını ödememiştir. Aşağıdaki iki tabloda birleşme öncesi ve
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birleşme sonrası; katkı payı ödemeleri ve emekliliğe esas alınan süre hesabı
görülmektedir.
12.7.1 Aynı Şirketteki Hesapların Birleştirilmesi
Aynı şirketteki hesapların birleştirilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması
gerekir ;
• Hesap birleştirmede giriş aidatı kesintisi birikimlerden yapılmayacaktır,
müşteriden tahsis edilecektir.
• Hesap birleştirmede; hayatına devam eden sözleşmenin üzerinde bulunan
haklar devam edecektir.
• Aynı şirkette bulunan hesapların birleştirilmesinde aşağıda belirtilen koşul ve
sınırlamalar aranmayacaktır.
12.7.2 Farklı Şirketlerde Bulunan Hesapların Birleştirilmesi
Farklı şirketteki hesapların birleştirlmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış
olması gerekir;
• Farklı şirketlerde bulunan hesapların birleştirilmesi birikimlerin aktarımı yolu
ile yeni emeklilik sözleşmesi düzenlenmeksizin yapılacaktır
• Farklı şirketteki hesapların birleştirilmesi için katılımcının kapanan bireysel
emeklilik hesabının bağlı olduğu şirkette bir yıl kalması zorunludur.
Katılımcının daha önce birleştirme işlemi yapılmış hesabını ikinci kez başka bir
şirketteki emeklilik sözleşmesi ile birleştirmek istemesi halinde önceki hesap
birleştirme tarihi dikkate alınmaksızın bulunduğu emeklilik şirketinde bir yıl
kalmış olması koşulu aranır.
• Hesap birleştirme sonucunda katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş
tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları korunacaktır.
• Farklı şirketlerde yapılan hesap birleştirme işlemlerinde varsa ertelenmiş giriş
aidatı birikimlerinden indirilebilecektir. Giriş aidatının taksitlendirildiği
hallerde giriş aidatının ödenmeyen kısmı birikimlerden indirilebilecektir.

187

12.8. EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA
Katılımcının bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanarak ayırabilmesi
için aşağıda belirtilen koşuların tamamını aynı anda yerine getiriyor olması gerekir.
Bunlar;
• 10 yıl sistemde bulunmak
• 10 yıllık katkı payı tutarının tamamını ödemiş olmak ,
• 56 yaşını doldurmak.
Ödemeye ara verilmesi durumunda; katılımcı en az 56 yaşını doldurmuşsa toplam
katkı payı ödemelerini 10 yıla tamamlayarak emekliliğe hak kazanır.
Konu ile ilgili detaylı bilgi:
Böyle bir durumda katılımcı eğer sadece 8 yıl ödeme yaptıysa, 2 yıllık süre için ara
verdiği dönemlere ait katkı paylarını, ödemenin gerçekleştireceği gün geçerli olan
asgari katkı payı üzerinden ödeyerek emeklilik hakkını kazanabilir. Katılımcı geçmiş
dönemi ödemek istemez ise, 56 yaşından sonra da katkı payını ödeyerek emeklilik
hakkını kazanabilir.
• Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki
birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir.
• Şirket, kendisine yapılan başvuru üzerine emekliliğe hak kazanan katılımcıya
emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini , katılımcıya beş iş günü içinde
gönderir.
• Şirket emekliliğe hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdiği
katılımcının, birikimlerinin tamamının ödenmesine ilişkin yazılı talebini on iş
günü içinde yerine getirir.
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• Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program
çerçevesinde aylık,

üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel

emeklilik hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir.
• Katılımcı bunun dışında Yıllık Gelir Sigortası Sözleşmesi imzalayarak da
sözleşme şartları uyarınca kendisine maaş bağlatabilir.
• Bu şekilde belirtilen ödeme dönemleri ve ödeme tutarları yılda en az iki kez
değiştirilebilir.
• Katılımcının birikimlerinin tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır.
Katılımcı, kalan birikimleri için fon dağılımını değiştirme ve aktarım haklarını
kullanmaya devam edebilir.
Emeklilik Bilgi Formu: Katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali
projeksiyonlar ise sistemde kalma ve yıllık gelir sigortası dahil emekli olma
seceneklerini içerir; formda katılımcının varsa diğer emeklilik sözleşmelerinden
de emekli olabileceği belirtilir.
Yıllık Gelir Sigortası Sözleşmesi: YGS, emeklilik sözleşmelerinin bir parçası
değildir.
Kişilerin tercih etmesi halinde ayrıca düzenlenebilir. Detaylı bigi için size verilen
Mevzuat Kitapçığında yer alan Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları’na bakınız.
Birikimlerini kısmen almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı
payı ödeyemez ve hesap birleştirilmesi yapamaz.
Katılımcının

birden

fazla

emeklilik

sözleşmesi

bulunması

halinde,

tüm

sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması
yeterlidir.
Önemli Not: Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi olması ve bu sözleşmeler
kapsamındaki ödeme sürelerinin birleştirmek istemesi durumunda, hesapların
birleştirilmesi sonucu emekliliğe hak kazanılması için geken sürenin hesabı, her bir
sözleşme kapsamında aynı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler toplanarak
emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır.
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Katılımcının diğer sözleşmelerden emekliliğe hak kazanılması, emeklilik hakkının
kullanılmasına ilişkin talebin yapılması ile birlikte, emekli olmak istediği diğer
sözleşmelerinden de hesap birleştirilmesi yaparak bu hakkı kullanacağı şirkete
bildirilmesine bağlıdır.
12.8.1 Emekliliğe Hak Kazanmadan Sistemden Ayrılma
Katılımcı, emeklilik için gerekli süre dolmadan istediği bir anda bireysel emeklilik
hesabında birikmiş olan tutarı alıp sistemden ayrılabilir. Katılımcının ayrılma talebinde
bulunması halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi
hükümlerine göre ödenir.
Katılımcı sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrıldığı için emeklilere sağlanan
vergi avantajından yararlanamaz. Katılımcı, sistemden ayrılması durumunda vergisel
açıdan dezavantajlıdır.
12.8.2 Vefat \ Maluliyet Durumu ve Zorunlu Nedenlerle Sistemden Ayrılma
Katılımcının sistemdeyken vefat etmesi halinde, varsa lehdarı yoksa kanuni
mirasçıları, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin ödenmesini
talep edebilir. Katılımcının sistemde iken malul kalması durumunda sürekli iş
görmezlik halinin resmi sağlık müesseseleri tarafından verilecek bir rapor tespiti
gerekir. Katılımcının maluliyet ya da vefat riskleriyle karşılaşması durumunda da,
emeklilik hesabındaki birikimleri vergilendirdikten sonra hak sahiplerine ödenir.
Ancak bu durumda yapılan vergilendirme işleminde, emeklilik hakkı kazanmış
katılımcılara sağlanan vergi avantajları uygulanır. Sanki emeklilik hakkını kazanmış
gibi kabul edilerek vergilendirilir.
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Uygulamalar
Bireysel Emeklilik Şirketleri’nin kurdukları fonları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Türlerine Göre Fonların Dağılımı ne şekildedir?
2) Kurucularına göre fon büyüklüklerini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Katılımcı emeklilik tasarruflarını değerlendirme sürecinde tercihte bulunma
hakkına sahiptir. Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı
paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami 6 kez
değiştirilebilir.
Katılımcı emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslara göre dahil olduğu
emeklilik planını şirketin diğer bir emeklilik planı ile değiştirebilir. Katılımcı,
emeklilik planlarını, yılda en çok 4 kez olmak üzere değiştirebilir.
Katılımcılar emeklilik hesaplarını başka bir Emeklilik Şirketi’ne aktarabilir.
Birden fazla hesabı olan katılımcılar bunu birleştirebilir. Aynı şirkette var ise
birleştirebileceği gibi ayrı şirketlerde bulunan hesaplar da birleştirilebilir.
Katılımcı sistemden emekli olabilmek için; 10 yıl sistemde bulunmalı, 10 yıllık
katkı payı tutarının tamamını ödemiş olmalı ve 56 yaşını doldurmalıdır.
Katılımcının sistemdeyken vefat etmesi halinde, varsa lehdarı yoksa kanuni
mirasçıları, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin
ödenmesini talep edebilir.
Katılımcının sistemde iken malul kalması durumunda sürekli iş görmezlik
halinin resmi sağlık müesseseleri tarafından verilecek bir rapor tespiti gerekir.
Katılımcının maluliyet ya da vefat riskleriyle karşılaşması durumunda da,
emeklilik hesabındaki birikimleri “vergilendirdikten sonra” hak sahiplerine
ödenir. Ancak bu durumda yapılan vergilendirme işleminde, “emeklilik hakkı
kazanmış katılımcılara sağlanan vergi avantajları” uygulanır. Sanki emeklilik
hakkını kazanmış gibi kabul edilerek vergilendirilir.
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)

Emeklilik Yatırım Fonları’nın toplam büyüklüğü kaç TL’dir?
Katılımcının yılda kaç kez fon dağılımı değiştirme hakkı vardır?
Katılımcının yılda kaç kez plan değişikliği hakkı bulunur?
Emekliliğe hak kazanmak için temel şart ve gereklilik nedir?
Vefat durumunda ödeme nasıl gerçekleşir?

Cevaplar:
1)
2)
3)
4)
5)

60.8
6
4
10 yıl katılımcı olmak, 10 yıl prim yatırmak, 56 yaşını doldurmak
Vefat durumunda belirtilmişse lehdara, belirtilmemişse yasal varise ödeme yapılır.
Katılımcı emekli olmuş gibi hesaplama yapılır.

194

13. EMEKLİLİK VE KESİNTİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. BES’TE EMEKLİLİK – BES’TEN EMEKLİLİK
13.2. KESİNTİLER
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) BES’ten bugüne kadar kaç katılımcı emekli olmuştur?
2) Katılımcı’nın hesabından alınabilecek kesintiler nelerdir?
3) Kesintilere devlet hangi üst sınırları koymuştur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Emeklilik
Emeklilik

Kesintiler

Kesintiler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

10 yıl ve 56 yaşını
doldurmuş 44.350 kişi
vardır.

Konuyu çalışarak

Emeklilik başvurusundan
itibaren 10 işgünü içinde
şirket ödeme yapar

Konuyu çalışarak

Fonlarda Para piyasası
%1,09 , Borçlanma Araçları
%1,91 , Hisse Senedi %2,28
oranında yıllık fon toplam
gider kesintisi yapılabilir.

Konuyu çalışarak

Otomatik katılımda sadece
%0,85 yıllık fon işletim
kesintisi yapılır. Başka
kesintyi yapılamaz

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Emeklilik

•

Kesintiler

•

Sınırlamalar
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Giriş
Bireysel emeklilik sisteminde 31.12.2016 tarihine kadar 44,350 katılımcı emeklilik hakkını
kazanmıştır.
Öte yandan Emeklilik şirketleri bireysel emeklilik faaliyetinin getirdiği masrafların
karşılanması amacıyla aşağıda belirtilen kısıtlar çercevesinde yeterli miktarda gider kesintisi
yapılabilir.
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13.1.BES’TE EMEKLİLİK – BES’TEN EMEKLİLİK
Bireysel emeklilik sisteminde 31.12.2016 tarihine kadar 44,350 katılımcı emeklilik hakkını
kazanmıştır. Bu katılımcılar, şu anda emeklilik hakkını kazanmış kitlenin yaklaşık olarak
%45’ini oluşturmaktadır. %55’lik bir kesim de emeklilik hakkını elde etmesine rağmen
birikim yapmaya devam etmektedir. Katılımcılara yapılan ödeme tutarlarına bakıldığında,
ortalama birikiminin 81.000 TL civarında olduğu gözükmektedir.
Bilindiği gibi, bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanabilmek için kişinin
10 yıl düzenli katkı payı yaparak sistemde kalması ve 56 yaşını doldurması gerekmektedir.
Katılımcının yazılı emeklilik talep formunun Bireysel Emeklilik Şirketi’ne ulaşmasından
itibaren 10 iş günü içerisinde şirket ödemekle yükümlüdür.

13.2. KESİNTİLER
Emeklilik şirketleri bireysel emeklilik faaliyetinin getirdiği masrafların karşılanması
amacıyla aşağıda belirtilen kısıtlar çercevesinde yeterli miktarda gider kesintisi yapılabilir.
Dünyadaki emeklilik sistemleri incelendiğinde genellikle gönüllü sistemlerde zorunlu
sistemlere göre kesinti oranları daha yüksektir. Henüz yeterli büyüklüğe ulaşmamış
sistemlerin doygunluğa ulaşmış sistemlere göre daha yüksek kesintiler yaptığını söylemek
de yanlış olmayacaktır.
Giriş aidatı: Katılımcının, işveren grup emeklilik sözleşmesi hariç bir şirkette kurduğu ilk
sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da ertelenmiş olarak alınır. Peşin
kısmı azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitler halinde de alınabilir.
Yönetim Gider Kesintisi: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ile katılımcının
birikimi üzerinden yönetim gider kesintisi alınabilir.
Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi: Katkı payının ödeme
tarihini müteakip üç ay içinde, ödenmemesi durumunda ilgili sözleşme için ödemeye ara
verildiği kabul edilir. Ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri
kesintisi alınabilir.
Ara Verme Kesintisi: Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik
hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler,
katılımcının birikimlerinden indirilebilir.
Fon Toplam Gider Kesintisi: Fona ilişkin giderlerin karşılanması amacıyla, fon işletim gider
kesintisi dahil, fondan gider kesintisi yapılabilir.
Otomatik katılım kapsamında emeklilik şirketlerince fon işletim gider kesintisi dışında
başka bir kesinti yapılamaz. Çalışanlara sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim
gider kesintisi oranı % 0,85 olarak uygulanır.
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Sözleşmenin ilk beş yılına ilişkin kesinti sınırlamaları;
Sözleşmenin ilk 5 yılında, giriş aidatı ve yönetim gider kesintilerinin toplam tutarı, her sözleşme
yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamaz.
6 yıl ve sonrasında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yapılmaz.
Emeklilik veya zorunlu ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan
şirketten ayrılma durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan
süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe
katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde
indirilebilir.
Fon grubu bazında azami fon toplam gider kesintisi oranları aşağıdaki şekildedir.

Grup Emeklilik Yatırım Fonları

Azami günlük fon
Azami yıllık fon
toplam gider kesintisi toplam gider kesintisi
oranı
oranı (%)

I

Para Piyasası Fonları, Kıymetli
Madenler Fonu

II

Borçlanma Araçları
Yüz binde 5,25
Fonu,Standart Fon, Endeks Fonu

1,91

III

Hisse Senedi, Katılım
Fonu,Karma, Fon
Sepeti,Değişken, Yaşam
Döngüsü /Hedef Fon

2,28

Yüz binde 3

Yüz binde 6,25

1,09

Tablo 2. Yönetim Gideri Kesintisi Oranının Tarihsel Seyri (%)
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Tablo 3. Kümülatif Kesintilerin Tarihsel Seyri

Kaynaklar:
Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2016
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Uygulamalar
Bireysel Emeklilik’ten emeklilik hakkı kazanmış kişilerin tercihleri nelerdir?
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Uygulama Soruları
1) BES’den emeklilik hakkı kazandığı halde ödemeye devam ediliyor mu?
2) Emekliler birikimlerini tek seferde mi alıyor yoksa maaş mı bağlanıyor?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Giriş aidatı, yönetim gider kesintisi, ara verme durumunda ek yönetim gider kesintisi, ara
verme kesintisi, fon toplam gider kesintisi başlıca kesinti kalemleridir.
Otomatik katılım kapsamında emeklilik şirketlerince fon işletim gider kesintisi dışında başka
bir kesinti yapılamaz. Çalışanlara sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi
oranı % 0,85 olarak uygulanır.
Şirketlerin kesintileri katılımcı aleyhine işletmemesi için bazı sınırlamalar bulunmaktadır.
Sözleşmenin ilk 5 yılında, giriş aidatı ve yönetim gider kesintilerinin toplam tutarı, her
sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücretin
%8,5’ini aşamaz. 6 yıl ve sonrasında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yapılmaz.
Fon Toplam Gider Kesintisi’nde de azami yıllık sınırlamalar bulunur.
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Bölüm Soruları
1) Bireysel Emeklilik’ten emeklilik hakkı kazanan kişi sayısı kaçtır?
2) Emekli olanların ortalama birikim tutarı ne olmuştur?
3) Katılımcıdan alınan kesintiler nelerdir?

Cevaplar:
1) 44,350 kişi
2) 81.000 TL
3) Giriş aidatı, yönetim gider kesintisi, fon toplam gider kesintisi
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14. EMEKLİLİK PİYASASI VE UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ SORUMLULUKLARI VE
YETKİLİLERİ
14.2. BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
14.2.1 Bireysel Emeklilik Aracılarının Özellikleri
14.2.2 Bireysel Emeklilik Aracısının Çalışma Esasları
14.3. İLGİLİ KURULUŞLAR
14.4. BES MEVZUATI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bireysel Emeklilik Şirketi kurmak için neler gerekir?
2) Bireysel Emeklilik Aracısı olmak için hangi sınava girilmelidir?
3) Emeklilik Sisteminin unsurları/aktörleri kimlerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Emeklilik şirketi kuruluşu
Emeklilik Şirketlerinin
ve faaliyeti Hazine
Görevleri Sorumlulukları ve Müsteşarlığı’nın iznine
Yetkilileri
tabidir.

Konuyu çalışarak

Bireysel Emeklilik Aracıları 4 yıllık lisans, ilgili
bölümden 2 yıllık önlisans
mezunu olmalıdır.

Konuyu çalışarak

İlgili Kuruluşlar

BES Mevzuatı

Hazine Müsteşarlığı şirket
kuruluş ve faaliyert izni,
iflas, tasfiye ve devir
işlemleri görevini yürütür.
BES, 2001 yılında yürürlüğe
giren 4632 sayılı Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu ile
kurulmuştur.

Konuyu çalışarak

Konuyu çalışarak
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Anahtar Kavramlar
•

Faaliyet İzni

•

Bireysel Emeklilik Aracısı

•

Mevzuat
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Giriş
Emeklilik tasarruflarının bireyin en değerli birikimi olduğu dikkate alınarak emeklilik
şirketlerinin kuruluşu, görevleri ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Emeklilik
Şirketi kuruluşu için Hazine Müsteşarlığı’ndan faaliyet izni almalıdır.
Bireysel emeklilik ürünlerinin satışı emeklilik aracıları tarafından gerçekleştirilir. Bireysel
emeklilik aracılarının sahip olması gerekli özellikler yönetmelikle belirlenmiştir. Bu
yeterliliğe sahip kişiler e-Beas sınavında başarılı olarak aracı olabilir.
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14.1. EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ SORUMLULUKLARI VE
YETKİLİLERİ
Emeklilik tasarruflarının bireyin en değerli birikimi olduğu dikkate alınarak
emeklilik şirketlerinin kuruluşu, görevleri ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
Buna göre, emeklilik şirketinin kuruluşu;
• Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığın iznine tabidir.
• Anonim şirket şeklinde kurulmak zorundadır
• Şirket sermayesinin 20 milyon TL ‘den az olmaması, ödenmiş sermayesinin asgari 10 milyon
TL olması ve kalanının üç yıl içinde ödenmesinin taahhüt edilmiş olması gerekmektedir.
• Kurucular, görev aldıkları mali yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün son on yılda görev
aldıkları mali kurumlara ilişkin bilgileri de kapsayan ayrıntılı özgeçmişleri bulunmalıdır.
• Yönetim kurulu en az beş kişiden oluşur.
• Genel müdür ve yardımcılarının lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve genel müdürün en az
on, yardımcılarının en az yedi yıllık deneyime sahip olmaları gereklidir.
14.2. BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI
Bireysel emeklilik ürünlerinin satışı emeklilik aracıları tarafından gerçekleştirilir. Bireysel
emeklilik aracılarının sahip olması gerekli özellikler yönetmelikle belirlenmiştir.
14.2.1 Bireysel Emeklilik Aracılarının Özellikleri
En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, en az iki yıllık bankacılık, borsa
ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve
sermaye yönetimi, pazarlama ve sigortacılık meslek yüksek okullarından mezun olmak ve en
az lise veya dengi okul mezunu olmak ve sigorta şirketlerinde tam zamanlı pazarlama ve satış
elemanı olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak b. Sınavda başarı göstermiş olmak
Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış
olsalar bile süreli hapis, bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden
dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa
olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibiyüz kızartıcı suçlar ile kapkaççılık suçları,
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resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş
olmak,
Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak, bireysel emeklilik
aracılığı yapacakları şirketlerin emeklilik ürünleri ile ilgili eğitimini tamamlamış olmak
Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavına (e- BEAS) katılanların gerçek dışı beyanda bulundukları,
sınava girme koşullarını taşımadıkları, sınav esnasında kopya çektiği ya da verdiği tespit edilen
kişilerin sınavları geçersiz sayılır ve 3 yıl süresince açılacak sınavlara giremezler.
Sınavdan başarlı olmuş katılımcılar Lisans belgesi almaya hak kazanırlar. Lisans alan
aracıların meslek bilgi ve becerilerinin devamlılığının sağlanabilmesi için tamamlayıcı eğitim
programlarına katılımları zorunludur. Bu programlar aracı bazında takip edilir ve lisans alma
tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde takip eden dönemlerde ise yılda 1 kez katılım gerektirir.
14.2.2 Bireysel Emeklilik Aracısının Çalışma Esasları
•

Bireysel emeklilik aracısı, mevzuata, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun

faaliyette bulunur ve katılımcının taleplerine uygun olarak gerekli bilgi ve belgeleri düzenler.
•

Bireysel emeklilik aracısı ancak bir şirket adına bireysel emeklilik aracılığı yapabilir ve

bu şirketten izin almak suretiyle yapacağı her türlü tanıtım faaliyetinde ilgili mevzuat ile
belirlenen esaslara tabidir.
•

Bireysel emeklilik aracısı, Kanuna göre denetleme yapmaya yetkili olan merci ve

kişilere, görevleriyle ilgili istenecek her türlü bilgiyi vermek ve bütün hesap, kayıt, defter ve
belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür.
•

Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyetini şirket dışındaki bir tüzel kişi yanında

çalışmak suretiyle bu tüzel kişi aracılığı ile veya doğrudan şirketle tesis edilecek ilişki
çerçevesinde yürütebilir.
•

Bireysel emeklilik aracısı hiçbir şekilde giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında

tahsilat yapamaz.
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14.3. İLGİLİ KURULUŞLAR

Tablo 1 BES Sistemi Unsurları
14.3.1 Hazine Müsteşarlığı
Şirket kuruluşları, faaliyet izinleri, iflas tasfiye ve devir işlemleri
Emeklilik ürünleri için lisanslama,
Emeklilik faaliyetlerinin günlük gözetim ve denetimi,
Katılımcıların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili konularda gözetimi ve denetimi
gerçekleştirir.
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14.3.2 Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu
Bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikaları belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi
için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri
hakkında tasviye niteliğinde karar almakla görevlidir. Kurum, ilgili diğer kurumlar arasında
düzenleme ve denetlemede koordinasyon sağlar.
Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarı’nın başkanlığında; Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur.

14.3.3. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Emeklilik yatırım fonlarının faaliyetlerinin denetlenmesi,
Portföy yönetim şirketleri kuruluş ve faaliyet ruhsatlarının verilmesi,
Saklama kuruluşlarının faaliyetlerinin kontrolü,
Fonların günlük gözetim ve denetiminin sağlanması,
Katılımcıların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi görevlerini yürütür.

14.3.4 Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)
Hazine Müsteşarlığı, şirketlerinin faaliyetlerini günlük olarak gözetim, denetim, katılımcılara
ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatisitik üretimi ve
fonksiyonlarının yürütülmesi görevlerini Emeklilik Gözetim Merkezi’ne vermiştir. Emeklilik
Gözetim Merkezi’nin SPK ve Takasbank tarafından emeklilik yatırım fonlarına ilişkin üretilen
bilgileri ve gözetimi tamamlayıcı bir rolü vardır. Ayrıca bireysel emeklilik aracılarının sınavını
gerçekleştirme görevi Emeklilik Gözetim Merkezi’ne verilmiştir.
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14.3.5 Takasbank Ve Benzeri Saklama Kuruluşları
Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları fonu adına
Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının
saklanması konusunda şirket, saklayıcının erişimine olanak tanıyacak şekilde ve saklayıcı ve
SPK tarafından uygun görülmek koşuluyla bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.
Şirketler arası ve fonlar arası virman işlemleri Takasbank’ın kontrolündedir.
Saklayıcı;
- Fon varlıklarınının saklanması,
- Katılımcı bazında kayıt ve bilgilendirme,
- Fon birim değerlerinin hesaplanması,
- Fonlara ilişkin günlük gözetim ve denetim verilerinin sağlanması görevlerini yerine getirir.
14.4. BES MEVZUATI
Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile kurulmuştur. Bireysel emeklilik ile
ilgili düzenlemelerin temeli bu hukuki düzenlemedir.

14.4.1 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
Bireylerin emekliliğine yönelik tasarrufların bireysel hesaplarda takip edilmesi, yatırıma
yönlendirilmesi ve tüm bireysel emeklilik sistemi ile ilgili genel düzenlemeleri içerir.

14.4.2 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki Yönetmelik
Emeklilik şirketlerinin bireysel emeklilik sistemine katılmak isteyen katılımcılar ile
yapacakları emeklilik sözleşmelerine ilişkin düzenlemeleri içerir.
14.4.3 Bireysel Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Emeklilik şirketlerinin faaliyette bulunma esas ve usullerini düzenler.
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14.4.4 Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkındaki Yönetmelik
Bireysel emeklilik aracılığı faaliyeti ile bireysel emeklilik aracılarının çalışma esas ve
usullerini düzenler.
14.4.5 Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında
Yönetmelik
Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenler.

KAYNAKLAR
- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete No:
24681 - 28 Şubat 2002
- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik – Resmi Gazete No:27334 -29 Ağustos
2009
- Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmelik - Resmi Gazete No:26754 - 12
Ocak 2008
- Emeklilik Gözetim Merkezi Web Sitesi - www.egm.org.tr
- Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2010 -18/04/2011 – Emeklilik Gözetim Merkezi
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Uygulamalar
Kendiniz için bu sektörde bir çalışma alanı düşünüyor musunuz?
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Uygulama Soruları
1) Bireysel Emeklilik Aracısı olabilir misiniz?
2) e-Beas sınavına girme yeterliliğine sahip misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Emeklilik tasarruflarının bireyin en değerli birikimi olduğu dikkate alınarak emeklilik
şirketlerinin kuruluşu, görevleri ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Emeklilik
Şirketi kuruluşu için Hazine Müsteşarlığı’ndan faaliyet izni almalıdır.
Bireysel emeklilik ürünlerinin satışı emeklilik aracıları tarafından gerçekleştirilir. Bireysel
emeklilik aracılarının sahip olması gerekli özellikler yönetmelikle belirlenmiştir. Bu
yeterliliğe sahip kişiler e-Beas sınavında başarılı olarak aracı olabilir.
Emeklilik Piyası Unsurları/Aktörleri; Emeklilik Şirketleri, Hazine Müsteşarlığı,
Sermaye Piyasası Kurulu, Takasbank(saklayıcı kuruluş), Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel
Emeklilik Danışma Kurulu’dur.
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Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile kurulmuştur. Bireysel emeklilik ile
ilgili düzenlemelerin temeli bu hukuki düzenlemedir.

Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)

Bireysel Emeklilik şirketi kurmak için hangi kuruluştan faaliyet izni alınır?
Bireysel Emeklilik aracısı olmak için gerekli diploma nedir?
Ülkemizde saklayıcı kuruluş hangisidir?
Emeklilik fonlarını hangi kuruluş yönetir?
Portföy Yönetim Şirketleri hangi kuruma bağlı olarak çalışır?

Cevaplar:
1)
2)
3)
4)
5)

Hazine Müsteşarlığı
4 yıllık lisans veya ilgili bölümlerin 2 yıllık Ön Lisans diploması
Takasbank
Portföy Yönetim Şirketi
Sermaye Piyasası Kurulu
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