
Zorunlu B�reysel Emekl�l�k S�stem� (BES) uygulamasına �l�şk�n yasa tasarısı
“ş�pşak” kabul ed�ld�. Daha ne olduğunu anlamamıştık k�, Zorunlu/Otomat�k
B�reysel Emekl�l�k S�stem� (BES) uygulamasının 1 Ocak 2017 tar�h� �t�barıyla
kademel� olarak yürürlüğe g�rd�.

Bakanlar Kurulunun, bu oranı 2 katına çıkarma, azaltma veya orana sınır get�rme
yetk�s� var.

Şaka b�r yana d�ğer tüm b�reysel emekl�l�k s�stemler� g�b�,
öded�ğ�m�z pr�mler, b�r fonda b�r�k�yor ve b�r�km�ş olan
parayı ger� alab�l�r�z. 

Uygulamayla b�rl�kte her ay, sosyal güvenl�k pr�m�ne esas brüt kazancımızdan %3
kes�nt� yapılacak. Yan� pr�m ve sosyal ödenekler�m�z de BES kes�nt�s�ne dah�l olacak.  

Eee para b�r�kt�r�yoruz �şte!

Yalnızca s�stemde en az 10 yıl kalan ve 56 yaş koşulunu
tamamlayan BES’l�ler, b�r�k�mler�n�n tamamını b�r defada alıp
s�stemden ayrılab�l�rler veya maaş şekl�nde almayı terc�h
edeb�l�rler. Bu şartlar dışında b�r sebeple ayrıldığımızda hep
kes�nt�ler olacak.
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Mühend�s asgar� ücret� alan b�r çalışan, aylık 150 TL ödeme yapıp, 56 yaş ve 10 yıl
koşulunu tamamladığında, devlet katkısı �le beraber ancak ve ancak 180 TL ücret
alacak. Elbette fondak� paranın başına herhang� b�r kaza gelmez �se... 

Dünden bugüne zorunlu
tasarruf maceraları pek
meşhurdur ülkem�zde.

Konut ed�nd�rme yardımının
başına gelenler�, deprem

verg�ler�yle toplanan
paraların nerelere g�tt�ğ�n�

hatırlatmayı b�r borç b�l�r�z. 

Devlet katkısını kes�nt�s�z almak �ç�n 56 yaşını beklemek
şart!

Zorunlu BES’te, devlet s�steme g�ren herkese �lk başta
1000 TL ve ayrıca her ay yüzde 25’� oranında katkı
yapacak, aslında emekler�m�zle b�r�ken kamu
kaynaklarından s�steme aktaracak.

Upuzun b�r zamanmış! 10 yıl ve 56 yaş şartlarını
sağladığımızda ne kadar para b�r�kt�rm�ş oluruz ?

Felaket tellallığı yapmak �stemey�z ama BES’te
ne ş�rketler garant� ver�yor, ne de devlet
garant�s� söz konusu. Zorunlu r�sk:(

Alıyoruz almasına da, öded�ğ�m�z pr�mler ve devlet
katkısı üzer�nden kes�nt�ler yapılarak. 

Pek�, daha erken ayrılırsak b�r�km�ş paramızı ger�
alab�l�yor muyuz?

10 yıl s�stemde kalıp, 56 yaşını dolduran zorla tasarruf yaptırılan b�r
çalışanın toplam b�r�k�m� şöyle hesaplanab�l�r:

Zorla yaptırılan BES b�r�k�mler�n�n b�r garant�s� var mı?



Tüm BES uygulamaları g�b�, Zorunlu BES de b�r sosyal s�gorta s�stem�
değ�l tasarruf yap(a)mayan b�reyler� tasarrufa zorlayan uzun vadel� b�r
b�reysel yatırım s�stem�.

BES ne sosyal güvenl�k s�stem�n�n sağladığı g�b� emekl�l�k hakkına benzer
b�r hakkı, ne de sağlık ve d�ğer sosyal güvenl�k h�zmetler�n� sunuyor.
Üstel�k Zorunlu BES’te �şveren katkı payı da yok. Zorunlu BES b�r emekl�l�k
programı değ�l. 

İy� ama ya �şs�z kalırsak ya da �ş değ�şt�rsek, Zorunlu
BES sözleşmem�z ne olacak?

İşs�z kalırsak ve s�stemden ayrılmak �stersek,
kes�nt�lerle kuşa dönecek paramızı ger� alab�l�r�z pek
tab��. 

İş yer� değ�şt�rd�ğ�m�zde �se, �steyen, yen� �ş
yer�ndek� plana b�r�k�m transfer� ya da plan
değ�ş�kl�ğ� �le geç�ş yapab�l�r. 

Zorunlu BES’le ç�fte emekl�l�k mümkün mü?

Zorunlu BES �le �şveren�n seçt�ğ� b�r s�gorta ş�rket�ne
ödeme yapacağız. İsted�ğ�m�z emekl�l�k ş�rket�n� seçme
hakkımız ne yazık k� yok.

‘Ben zaten BES’e dah�l�m, mevcut s�stemle devam
edeb�l�r�m herhalde’ d�yenler� duyar g�b�y�z...

Zorunlu BES’te çalışanlar s�steme otomat�k olarak dah�l
olacağı �ç�n, mevcut durumda b�reysel emekl�l�k
sözleşmes� olanlar �k�nc� b�r s�steme daha dah�l olacak. 

Sigorta şirketini
kim, nasıl
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Hayır, BES’e mecbur değ�l�z. S�stemden
çıkab�l�r�z. 

Öncel�kle �şveren�n seçt�ğ� BES ş�rket�,
maaşlarımızdan kes�len paraların hesaplarına
yatmasının ardından çalışanlara posta ya da e-ma�l
�le b�ld�r�m yapacak. BES ş�rket�n�n b�ld�r�m�nden
�t�baren 2 ay �ç�nde �şverene ya da
BES ş�rket�ne y�ne posta ya da e-ma�l yoluyla
çıkma taleb�m�z� �leterek bu zorunluluktan
kurtulab�l�r�z.  BES ş�rket�, taleb�m�z�n ardından 
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10 gün �ç�nde �k� aylık kes�nt�ler�n tamamını çalışana ger� vermekle yükümlü. 

2 aylık süreden sonra aynı şek�lde s�stemden çıkmak mümkün. Ancak bu
durumda öded�ğ�m�z pr�mler üzer�nden çeş�tl� kes�nt�ler yapılıyor, hak kaybı
yaşıyoruz. 

BES’ten Çık’mak �ç�n takv�mler�n�z� ş�md�den ayarlayın. 

Zorunlu BES’e mecbur muyuz?
Sistemden nasıl çıkarız?
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* Bu broşür, DİSK'�n "Soru ve Yanıtlarla Zorunlu B�reysel Emekl�l�k S�stem� (BES) Raporu"ndan
faydalanılarak hazırlanmıştır.


