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İZMİR 

       02.01.2017 

Sayı  : YMM.03.2017-01 
Konu: Otomatik bireysel emeklilik hakkında Hazine Müsteşarlığının basın açıklaması 
 
 
 

 
Muhasebe Müdürlüğüne, 
 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 21.12.2016 tarihinde Otomatik Bireysel Emekliliğe geçiş ile 

ilgili basın açıklaması yapmıştır.   
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine göre, 

kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını 
doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik 
sistemine otomatik olarak dahil edilecektir. 

 
4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil 

edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür. 
 

 Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 
01.01.2017 tarihinden itibaren, 

  Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar  
01.04.2017 tarihinden itibaren,  

 Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 
01.07.2017 tarihinden itibaren, 

 Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 
mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,  

 Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 
01.07.2018 tarihinden itibaren, 

 Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 
tarihinden itibaren, 
                                                            
işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir. 

 
 Basın açıklamasında otomatik bireysel emeklilik ile ilgili hususlarda açıklama yapılmıştır. 
 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 28.12.2016 tarihinde Otomatik Bireysel Emeklilik cayma 
hakkı ile ilgili basın açıklaması yapmıştır. Her iki basın açıklaması yazımız ekinde yer almaktadır.  
 
 02.01.2017 tarihli resmi gazetede “2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik 
Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
yayınlanmıştır. 
 

Saygılarımızla. 
                   Sun Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 


