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MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Destek Bizm:etleri GenelMiidiirlugu 


SaYI :54135754-840-E.3175112 
KOBU: Bireysel Emeklilik Sistemi ",( 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) 25/08/2016 tarihli ve 29812 sayIll Resmi Gazetede yaylmlanan 6740 SaYlll Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatmm Sistemi Kanununda Degi§iklik YapIlmasma Dair 
Kanun. 

b )Destek Hizmetleri Genel MUdiirlugunun 23102/2017 tarihli ve 54135754/201 
2358281 saYlh Bakan OlufU. 

c ) <;ah§ma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgl Sigorta Primleri Genel 
MudurlUgunun 10102/2017 tarihli ve 89075644-202.99-E.764646 saYlh yazlsl. 

Bilindigi uzere ilgi (a) Kanun ve ilgili mevzuat geregince; yah§anlarm otomatik olarak 
bir emeklilik planma dahil edilmesi iyin; ilgi (b) Bakan OlufU He Bakanhglmlz merkez 
te§kilatmda sigorta §irketinin belirlenmesi ve sozle§me imzalanmasl konularmda Destek 
Hizmetleri Genel Mudurfi, ta§ra te§kilatlarmda sigorta §irketi seyimi ve sozle§me 
imzalanmasl konulannda ise Bakanhglmlzm merkeze bagh ta§ra te§kilatlarmda birim 
amirleri, illerde il milli egitim mudiirleri, ilyelerde ise ilye milli egitim mudiirlerine yetki 
v erilmi§tir. 

Ancak, Bakanhglffilz ta~ra te§kilatlarmdan Genel Mudurlugumuze gelen yazl ve 
telefonlarda Bireysel Emeklilik Sistemi hakkmda baZl konularda tereddfit ya§andlgl 
bildirildiginden, soz konusu sistem hakkmda uyulmasl gereken mevzuat hUkumlerinin 
aylklanmasma ihtiyay duyulmu§tur: 

-Bireysel Emeklilik Sistemine kimler girer ve katkl paYI neye gore kesilir; 
ilgi (a) Kanunun n<;ah~anlarm otomatik olarak bir emeklilik planma dahil edilmesi" 

ba~hkh ek madde 2' de "Turk vatanda§l veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 saYlh Tiirk 
Vatanda~hgl Kanununun 28 inci maddesi kapsammda oIup Iork be~ ya~ml doldurmaml~ 
olanlardan 3115/2006 tarihli ve 5510 saYlh Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasl 
Kanununun 4 uneii maddesinin birinei flkrasmm (a) ve (e) bentlerine gore c;ab~maya 
ba~layanlar, i~verenin bu Kanun hiikumlerine gore diizenledigi bir emeklilik 
sozle~mesiyle emeklilik plamna d§hil edilir". hUkmu ile "<;ah~an katkt payl, yah§amn 5510 
sayIll Kanunun 80 inci maddesi yeryevesinde belirlenen prime esas kazanemm yiizde uyfine 
ka~lhk gelen tutardlr". hukmu yer almaktadrr. Aynca 17 Arahk 2016 tarihli ve 29921 saYlh 
resmi gazetede yaYlmlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkmda Yonetmelikte Degi§iklik 
Yaptlmasma Dair Yonetmeligin <;ah~an katkt payl ve katkt paymm i§veren tarafmdan §irkete 
aktanlmasl ba~IIkh madde 22/F' nin (5)fikrasmda Bireysel emeklilik katkt payl kesintisinde 
5510 ve 5434 saYlh Kanunun prime esas kazany veya emeklilik kesenegi ve kurum 
kar§lhgmm tahsiline ili§kin hUkUmleri dikkate ahmr. <;::ah~anlarm prime esas kazanc;lanm 
veya emeklilik kesenegini etkileyen her tiirIii sebep katIo payl kesintisinin 
hesaplanmasmda dikkate abmr. hukmti yer almaktadrr. 
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Bu sebeple, soz konusu Kanun hiik£imleri gen;;evesinde 5510 sayIll Sosyal Sigortalar 
ve Genel Saghk Sigortasl Kanununun 4 iineii maddesinin birinci ftkrasmm (a) ve (c) 
bentlerine gore 9ah~an ve kIrk be~ y~ml doldurmaml~ personellerin prime esas kazanci (PEK 
tutan) iizerinden bireysel emeklilik kesintisi yaptlmasl gerektigi belirtilmektedir. 

-657 sayllz Devlet Memurlart Kanununun 4 iincii maddesinin (B) jikrasl 
kapsammda istihdam edilen sozle§meli ogretmenler; 

<;ah~ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgl Sigorta Primleri Genel Miidiirliigiiniin ilgi (c) 
yazlsmda Bakanhglmlza bagh egitim kurumlannda 657 saYIh Devlet Memurlan 
Kanununun 4 finefi maddesinin (B) fikrasl kapsammda istihdam edilen sozle~meli 
ogretmenlere yapIlaeak ek ders fiereti odemelerinden 5510 sayIlI Kanunun 80 inci 
maddesi gereginee sigorta primi kesintisi yapilmasl gerektigi belirtilmektedir. 

Bu sebeple, sozle~me1i ogretmenlerin alml~ olduklan ek ders iicretinden sigorta primi 
kesilmesi nedeniyle alml~ olduklarl ek ders ueretinin prime esas kazancl uzerinden ilgili 
mevzuat gergevesinde bireysel emeklilik kesintisi yaptlmasl gerekmektedir. 

-Bireysel Emeklilik Sisteminden cayma hakkl; 
17 Arahk 2016 tarihli ve 29921 sayth resmi gazetede yaYlmlanan Bireyse1 Emek1ilik 

Sistemi Hakktnda Yonetmelikte Degi~ik1ik Yaptlmasma Dair Yonetmeligin Cayma hakkl 
ba~hkh madde 22/E' de ilgili emeklilik p1anma gore 9ah~amn ucretinden kesilmek suretiy1e 
yapllan ilk katkI paymm ~irket hesaplarma nakden intikal ettigi tarihi takip eden i~giinu 
emeklilik planma dfihil edildigi ~irket tarafmdan 9ah~ana posta yoluy1a veya guvenli 
elektronik ileti~im ara91arl ile bildirilir. <;ah~an, bu bildirimi miiteakip iki ay i~inde eayma 
hakkIm kullanabilir. Cayma suresinden soma da 9ah~an di1edigi zaman sistemden 
ayn1abi1ir. Cayma talebi, 9ah~an tarafmdan posta yo1uy1a veya giivenli e1ektronik ileti~im 
ara91anyla i1gili emeklilik sozle~mesi hiikUmlerine gore i~verene veya ~irkete bildirilir. 
hukmu gergevesinde 9ah~an1arm cayma hakkml hangi zamanlarda kullanabilecegi 
be1ir1enmi~tir. 

-Sozle§menin nasll yapllacagma ili§kin hiikiimler; 
Ba~bakanbk Hazine Muste~arhgl Sigortaclhk Genel Mudurluguniin Bireyse1 

Emeklilik Sistemi Hakkmda 30/1212016 tarihli ve (2016/39) SaYlh Gene1genin Sozle~me 
kapsammda taraflar He imzalanacak belgeler ve yaptlacak bilgilendinnenin usul ve esas1an 
b~bkh be~inci boliimun 1. Maddesinin (3) flkrasmda i~verenli~veren vekili veya i~verenin 
yetkili klldlgI ki~i ile emeklilik ~irketi arasmda otomatik katthm sozle~mesi imzalamr. Bu 
sozle~me ile ~irket se~iminin yapilmasl ve katkI paYImn i~veren tarafmdan ~irkete 
aktanlmaSI hari~ diger yiikiimlfiliiklerin ~irketleree yerine getirilmesi karar1a~tlfllabilir. 
deni1mektedir. 

-Sozle§me yapllabi/ecek §irketler; 
i~veren Ba~bakanhk Hazine Muste~arhgmm 12/0112017 tarihli ve 2017/08 saYlh 

Basm A9lk1amasmda belirtilen ~irket1erden birisi ile sozle~me imzalamasl gerekmektedir. 
-Kamu idarelerinde f:alz§anlarm kapsama almmasl; 
02/0112017 tarihli ve 29936 sayIlI Resmi Gazetede yaYlmlanan 2017/9721 Saytll 

Bakanlar Kurulu Karan ile yfuUrluge konulan <;ah~anlann i~verenleri Araclhglyla Otomatik 
Olarak Emeklilik P1anma Dahi1 Edilmesine ili~kin Usul ve Esaslar Hakkmda Yonetmeligin 5 
inci maddesinde 5510 saYlh Kanunun 4 uncu maddesinin birinci flkraslmn (a) ve (c) 
bentlerine gore, 10112/2003 tarihli ve 5018 saYlh Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol 
Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) saYlh cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 114/2017 
tarihi itibarIYla meveut ~ab~anlar 114/2017 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planma 
dahil edilir. hiikmu yer a1maktadrr. 
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-9all§anlarm kapsama girip girmedigi (45 ya§) hususu; 
02/01/2017 tarihli ve 29936 sayIll Resmi Gazetede yaylmlanan 2017/9721 Saylh 

Bakanlar Kurulu Kararl ile yiiriirluge konulan <;ah~anlann i~verenleri AraClhglyla Otomatik 
Olarak Emekli1ik Planma Dahil Edilmesine ili~kin Usul ve Esaslar Hakkmda Yonetmeligin 2 
nd maddesinde Tiirk vatanda~l veya 2915/2009 tarihli ve 5901 saylh Tiirk Vatanda~hgl 
Kanununun 28 inci maddesi kapsammda olup, 3115/2006 tarihli ve 5510 sayll1 Sosyal 
Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasl Kanununun 4 uncu maddesinin birind flkrasmm (a) ve 
(c) bentlerine gore yah~anlardan; i~verenin kapsama ahnma tarihi (10/12/2003 tarihli ve 
5018 sayIlI Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayIlI 
cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 114/2017) itibanyla ~ab~makta olan kirk be~ 
ya~ml doldurmaml~ ki~ileri kapsar denilmektedir. 

Aynca Bireysel Emeklilik Sistemi He ilgili tUm mevzuata Ba~bakanhk Hazine 
Muste~arhgmm www.hazine.gov.tr adresinde yer alan mevzuat sayfasmdan ula~llmaktadlr. 

il milli egitim mudiirliiklerince, yazlmlz ve eklerinin i1ye milli egitim mudurliiklerine 
de gonderilerek, konu hakkmda bilgilendirilmelerinin saglanmasl gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

SalihAYHAN 
Bakan a. 

Genel Mudur 

Ekler : 

l-ilgi (a) Kanun (2 sayfa) 

2-ilgi (c) Yazl (1 sayfa) 

3-Basm Aylklamasl (2 sayfa) 

4-BES Hk. Sorular (7 sayfa) 


Dagltlm: 

- B Plam 
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