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ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK 
OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN 
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 4980) 
 
4980 Karar Sayılı Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik 
Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Yapılan düzenleme ile cayma veya ayrılma hakkını kullanan 
çalışanların sisteme yeniden dahil edilme zorunluluğu ortadan 
kaldırılmıştır. 
 
27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 513 Karar Sayılı Çalışanların 
İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil 
Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e 
istinaden Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilen ve cayma 
veya ayrılma hakkını kullanan çalışanlarını 3 yıl içinde sisteme 
yeniden dahil edilmeleri gerekiyordu.  
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 23.10.2019 tarihli ve 
425871 sayılı Bakanlık Onayı ile işverenleri tarafından emeklilik 
planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını 
kullanmış olan çalışanların bir defalığına otomatik olarak 
emeklilik planına tekrar dahil edilme süresinin 4 yıl olarak 
yeniden belirlenmesi uygun görülmüş ve buna bağlı olarak 2017 
yılında cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanlar 
yönünden 2021 yılında başlatılması kararı alınmıştı. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 02.10.2020 tarih 
ve 32 Sayılı Kararına göre ise, emeklilik planına katılma süresi 5 yıl olarak 
belirlenerek, 2017 yılında cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların tekrar 
kapsama alınması için sisteme giriş tarihi 2022 yılı olarak belirlenmiştir.  
 
Yapılan son düzenleme ile de çalışanların sisteme yeniden dahil edilme zorunluluğu 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
 
Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211229-25.pdf

