
Yeni İşyeri Açan Gençlerin Primleri Hazine Tarafından Ödenecek,
1.7.2018 Tarihinden İtibaren 10-49 Çalışanı Olan İşyerlerinde

Zorunlu BES Uygulanacak

I-Yeni İşyeri Açan 18 - 29 yaş arası gençlerin primleri Hazinece Ödenecektir:

7143 sayılı Kanunun 22 maddesi ile 5510 sayılı Kanunu 81. maddesine eklenen (k)
bendine göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç
girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla  18
yaşını  doldurmuş  ve  29  yaşını  doldurmamış  olanlardan,  bu  Kanunun  (5510)  4,
maddesinin  (b)bendi  kapsamında,  yani,  ticari  kazanç  veya  serbest  meslek  kazancı
nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir  vergisi  mükellefi  olup, zorunlu olarak  Bağ-Kur
kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin Bağ-
Kur primleri,  bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine tarafından
karşılanacaktır.

Bu kapsama giren ve bu şartları taşıyan adi ortaklar ve şahıs şirket ortaklarından
sadece bir ortak bu hükümden yararlanabilecektir.

II- 01.07.2018 Tarihinden İtibaren BES Kapsamına Girecek Olan İşyerleri :

Yine bilindiği gibi, 6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım  Sistemi  Kanununda  yapılan  düzenlemeyle,  çalışanların  otomatik  olarak  bir
emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin çıkarılan yönetmeliğe
ve Bakanlar Kurulunun kararına göre,  01.07.2018 tarihinden itibaren 10 ila 49 kişinin
çalıştığı özel ve kamu sektörüne ait işyerlerinde çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve  45
yaşını  doldurmamış  tüm  çalışanların, işverenleri  aracılığıyla  Bireysel  Emeklilik
Sistemine dahil edilmeleri ZORUNLU bulunmaktadır.

Buna göre;

a) 01.07.2018 tarihinden itibaren 10 ila 49 işçinin çalışacağı özel ve kamu işyerlerinde,
Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış bütün çalışanlar zorunlu olarak Bireysel
Emeklilik Sistemine dahil olacaktır.

b) 01.01.2019 tarihinden itibaren ise, 5 ila 9 işçinin çalışacağı özel ve kamu işyerlerinde
Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış bütün çalışanlar zorunlu olarak Bireysel
Emeklilik Sistemine dahil olacaktır.

Birden  fazla  işyeri  olan  İşverenin  çalışan  sayısının  belirlenmesinde,  bütün
işyerlerinde  çalışanların  toplamı  göz  önünde  bulundurulacaktır. İşyerlerinin  başka
illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir



Yönetmelik  kapsamında  çalışanların  ücretinden  işveren  tarafından  prime  esas
kazancın  %3’ü  oranında  çalışan katkı  payı hesaplanır.  Hesaplanan  tutarın  virgülden
sonraki kısmı hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

Çalışanların almakta oldukları aylık ücretinden (SGK’ya yapılan bildirim üzerinden)
% 3 oranında her ay Zorunlu olarak kesilecek olan çalışan katkı payı tutarı, işverenin
bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalayacağı sözleşme kapsamında ilgili bireysel
emeklilik şirketine aktarılacaktır

Ancak, 5510 sayılı  Kanununun 5. maddesinin (g) bendi kapsamında yer alan ve
ülkemiz  ile  sosyal  güvenlik  Sözleşmesi  olmayan ülkelere  götürülen  Türk  işçileri,
otomatik katılım sistemi kapsamında bulunmamaktadır.

Söz konusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup,
yükümlülüklerini  yerine getirmeyen  işverenlere,  Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı
tarafından her bir ihlal için 100,00 TL. idari para cezası uygulanacaktır..
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