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VERGİ SİRKÜLERİ 

 

NO: 2016/126 

 

KONU Otomatik BES Uygulamasına Geçiş Hakkında Duyuru Yayınlandı. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik katılım sistemine geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli 

ve 2016/192 sayılı basın duyurusu yayınlandı.  

Söz konusu duyuruda, işverenlerce yapılması gereken işlemler, işverenlerin sözleşme 

imzalayabileceği emeklilik şirketleri ve otomatik katılım sisteminde öngörülen kademeli geçişe 

ilişkin Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan; ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmayan 

“Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca çalışan sayısına göre sisteme dahil 

olma takviminden bahsedilmiştir. 

Buna göre;   

 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, 
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işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir. 

Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

Basın Duyurusu 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade 

genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, 

danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel 

finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana 

başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali 

Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve 

onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya 

zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata 

içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan 

her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, 

(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, 

dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 
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