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ÖZET 

 
İlk kez Almanya’da 19.yüzyılın sonlarında, hükümet sponsorluğunda oluşturulmuş 

bir sistem olarak başladığı düşünülen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) insanların 

yaşam sürecinin uzaması ve bunun yanında endüstriyelleşme süreci sistemin 

oturmasında büyük payı olmuştur. Ücret alanlarının artması ve bu ücretlerini 

tasarrufa yönlendirmesi süreci hızlanmıştır.  

Günümüze geldiğimizde BES uygulaması dünyada birçok ülkede uygulanmakta, 

sistemin geliştirilmesi doğrudan sürecin uygulanacağı ülkedeki şartlara bağlı 

olmaktadır. Demografik yapıların genç ya da yaşlı olması, o ülkede  sermaye 

piyasalarının konumlandırma durumuna göre değişim göstermektedir. BES 

uygulamaları da doğal olarak ülkelerin şartlarına göre değişim göstermektedir.  

Tasarruf sıkıntısı çeken ülkeler için, yaygın küçük tasarruf sahiplerinin belirlenmiş 

bir süre beklemeleri karşılığında emekli olduklarında sosyal ihtiyaçlarına kolaylıkla 

ulaşacakları bir getiri sahibi olmalarını sağlayan sistem, öte yandan ülkenin 

kalkınmasında rol oynayacak orta ve uzun vadeli yatırım fonlarının  oluşmasına yol 

açmaktadır. O nedenle Sosyal Güvenlik Sistemini tamamlayan yasa ile düzenlenmiş 

ve yatırımcılarına vergi avantajları tanınarak özendirilmiş bir “Geleceğe Yatırım” 

Sistemidir.  

Emeklilik Fonlarının kısa vadeli alım-satım işlemleri yerine, uzun vadede geliri elde 

etme hedefi Sermaye Piyasaları’nda uzun vadeli, ülkeye katma değer yaratacak 

Kurumsal Yatırımların artmasına imkan sağlamaktadır.  

Ülkemizde uzun yıllar süren yüksek enflasyon ortamı ve uzun yıllardır yaşanan 

finansal krizlerin, terör olaylarının ve siyasi belirsizliklerin vatandaşlarımızın 

tasarruf ve yatırım alışkanlıkları üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.  

Bu çalışmamızda ülkemizde uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nin, hem 

yurttaşlarımızın tasarruflarının değerlendirilmesi hem de diğer başarılı uygulamaları 

bulunan ülkelerde olduğu gibi, ekonomik, finansal, sosyal sorunlarına çözüm 

getirecek uygulamaları tartışacağız.  

 
Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Finansal Piyasalar, Tasarruf ve 

Yatırım  

Alan Tanımı: Ekonomi ve Finans, Bireysel Emeklilik Sistemi  
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ABSTRACT  
The private pension system, which for the first time,  was thought to have begun to 

be sponsored by the government in Germany in the late 19th century,  played a 

significant role in the prolongation of the life span of the people as well as the 

industrialization process. The system also accelerated the process of increasing wage 

areas and directing these wages to savings. 

When we come to the present day, the implementation of individual pension system 

is extensively used in many countries around the world and the development of the 

system depends directly on the conditions in the country where the system will be 

practised. The fact that the demographic structures are young or old varies according 

to the positioning of capital conditions in that country. The practices of the individual 

pension system depend naturally on the conditions of the country.  

For the contries having saving shortages, the system does not only allow small 

savings holders to have an income that they can easily access to their social needs 

when they retire for a certain period of time, but it also leads to the creation of 

medium and long-term investment funds in the country's development. For this 

reason, by complementing the social security system regulated by law, the individual 

pension system is a system of assurance that encourages investors to gain tax 

advantages. 

The objective of long term maturities of pension funds instead of short-term trading 

is to increase the corporate investments that would create added value for the long-

term country in the capital markets. 

Long-term inflation in our country and the financial crises, terror events and political 

uncertainties that have been experienced for many years have had negative effects 

on the savings and investment habits of citizens. 

In this study, we will discuss the applications of the private pension system 

implemented in our country in evaluating the savings of our citizens, as well as the 

practices that might solve the economic, financial and social problems as in other 

countries with other successful practices. 
 

Key Words: Private pension system, financial markets, savings and investment 
Field Descrıptıon: Economics and finance, private pension system 
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1. GİRİŞ 

Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmakta olan “Bireysel Emeklilik Sistemini (BES)” 

kişilerin aktif yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları, uzun vadeli  yatırıma yönlendirerek, 

emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini 

amaçlayan özel bir emeklilik sistemidir.  

Sistem, bireylerin geliri elde ettikleri dönemde düzenli olarak  tasarrufta bulunmaları, 

yatırıma yönlendirilen  tasarruflarıyla birikim oluşturmaları ve emeklilikte gelir elde etmeleri  

üzerine kurulmuştur. Sistem ile bir taraftan  bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyini 

yükseltmekte, diğer yandan oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ekonomiye ciddi bir kaynak 

yaratmakta ve finansal piyasaların derinleşmesine katkı sağlamaktadır.  

 Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmakta olan BES, amaçları özetle şunlardır: 

- Bireylerin yaşlılıklarında kullanmaları amacıyla, güvenli bir şekilde tasarruf 

yapmalarını sağlamak, 

- Bu tasarrufları teşvik etmek, piyasalar aracılığı ile yatırıma yönlendirmek ve 

düzenlemek, 

- Emekli aylığı ve toptan geri ödeme yoluyla, katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek 

gelir sağlanarak, refah düzeylerini artırmak. 

Özetle BES, bireylerin emekliliklerinde rahat etmeleri için çalışma dönemleri boyunca 

düzenli olarak tasarrufta bulunmalarını  sağlayan, “Sosyal Güvenlik Sistemi”ni  tamamlayan  

yasayla düzenlenmiş, yatırımcılarına vergi avantajları tanınarak özendirilmiş bir “Geleceğe 

Yatırım” Sistemidir. 

Türkiye’de var olan sosyal güvenlik  kuruluşlarının çeşitli nedenlerden dolayı bireylerin 

emeklilik  ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmış, yaşam sürelerinin uzaması ile de planlı bir 

tasarruf sistemi  ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaca yönelik olarak 7 Nisan 2001 tarihli 

Resmi Gazetede yayınlanan ve 6 ay sonra yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi  Kanunu ile sosyal güvenlik sistemimizde yeni bir adım atılmış  ve bireysel 

emekliliğe  olanak tanıyacak yasal düzenleme  uygulamaya konulmuştur.  

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  verilerine göre nüfusun %20’si sigorta kapsamı 

dışındadır. Türkiye’de ve dünya da bu eksiklikleri karşılamak amacı ile kurulan özel bireysel 

emeklilik  sistemleri, bazı ülkelerde sosyal güvenlik sistemine alternatif olarak kurulurken, bazı 

ülkelerde de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı  olarak kurulmuştur.  
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Bu çalışmanın yapıldığı ay içinde, 10 Nisan 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı 

Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomik program kapsamında yaptığı açıklamada, 

yeni bir düzenleme ile Kıdem Tazminatı ile BES’in entegre edilip, işverenden kesilecek kıdem 

tazminatlarının  Otomatik Katılım altında birleştirileceğini, BES’te şu anda 98 milyar TL 

toplanmış olduğunu, Kıdem Tazminatının katılımı ile toplam birikimin 500 milyar TL’ye 

ulaştırılacağını belirtti. (10 Nisan 2019, Medyadan) 

Kıdem tazminatlarının BES ile birleştirilmesi ülkemizin önemli fonlama sorunlarının 

bulunduğu döneme rastlaması bir zorunluluk gibi görülmesine rağmen daha ilk günlerde 

beklendiği gibi işçi sendikaları ve kanaat önderlerinin  eleştirilerine uğramış olup  bu husustaki  

tartışmalar ayrı bir inceleme konusudur.  

2. GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ  

Gelişmiş ülkelerdeki tasarrufların bir kısmını, bireysel emeklilik yatırım fonları 

oluşturmaktadır (mutual funds). Ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yatırım 

kaynaklar da bu fonlardan oluşmaktadır.  

2007 yılında ABD’de konut kredilerinde  ortaya çıkan sorunlar ile başlayan küresel 

dalgalanmalar likidite krizine dönüşmüş ve global çapta sermaye piyasalarının olumsuz 

etkilemiştir. Hisse senedi piyasalarında meydana gelen düşüş nedeni ile bireysel emeklilik 

fonlarında daralmalar yaşanmış, 2008 yılında OECO ülkelerinde toplam emeklilik fonlarının 

varlık değeri yıl içinde %20 azalmıştır.  

2.1. ABD ve OECD Ülkelerinde BES  

Bugün dünyada en büyük kurumsal yatırım ve tasarruf sistemi olarak ön plana çıkan 

bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğü 43.4 trilyon doların üzerindedir. OECD’nin Figures 

2006 – 2007 dökümanındaki bilgilere göre, ABD tek başına 12,3 trilyon dolarlık fon 

büyüklüğüyle lider konumdadır. Bu tutar 30 ülkenin GSYH’ları toplamının yüzde 87.6 sına 

karşılık gelmektedir.  

ABD’de bireysel emeklilik fonları 1990 yılından bu yana her yıl ortalama %13 oranında 

büyüme kaydetmiştir. ABD’de toplam bireysel emeklilik hesaplarındaki kaynakların %60’ına 

yakın yatırım fonlarında tutulmaktadır.  
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Tablo 1 – Dünyadaki Bireysel Emeklilik Fonları  

2011-2018 yıllarındaki OECD Ülkelerindeki Yönetilen BES Fonları (OECD) 

 

 
Kaynak: oecd.org:2018 Tablo 1 

 

ABD’de bireysel emeklilik fonları 1990 yılından bu yana her yıl ortalama %13 oranında 

büyüme kaydetmiş, bu kaynakların %60’ına yakını yatırım fonlarında tutulmaktadır.  

2.2.  Bireysel Emeklilik Sistem (BES)  ve Finansal İstikrar  

Bireysel Emeklilik Sisteminde toplanan fonlar ülkenin tasarruf hacminin artmasını 

sağlamaktadır. Sistemden yoksun ülkelerde küçük tasarruflar yastık altında tutulurken, 

yatırımlara yönlendirilecek fonların birikimi yeterli olamamaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi 

(BES) ile bu küçük tasarruflar bir araya getirilerek kayıt altına alınırken, aynı zamanda finansal 

sistemin derinleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunacak fon birikimi sağlanmaktadır.  

Emeklilik fonlarının kısa vadeli alım satım işlemleri yerine uzun vadede getiri elde etme 

hedefi, sermaye piyasalarında uzun vadeli kurumsal yatırımların artmasına olanak vermektedir. 

Bu durum ise kısa vadeli sermaye hareketlerinin yol açacağı dalgalanmaları ve bunların 

etkilerini sınırlarken, sermaye piyasalarının krizlere karşı direncini artırmakta ve bunların 

yatırımcılar için daha güvenli olmasına katkıda bulunarak finansal istikrarı olumlu yönde 

etkilemektedir. (Erdoğan, N. S.236) 

Bireysel Emeklilik Sistemi ile sermaye piyasalarına uzun vadeli yeni fonların gelmesi ve 

düzenli fon girişinin sağlanması, faiz oranlarının düşmesine katkıda bulunurken, kamu ve özel 

sektörün borçlanma imkânlarını artırmaktadır. Bu şekilde kamu kesimi daha uzun vadeli ve 

düşük faiz oranından borçlanabilirken, bütçe açıklarının ve kamunun sosyal güvenlikten 

kaynaklanan yükünün azalması sayesinde finansal sistem daha sağlıklı işler hale gelmektedir. 

Özel sektörün finansman kaynaklarına yönelik imkânlarının artması ise menkul kıymet 
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ihraçlarının ve yatırımların artmasını, risklerin ise piyasa yatırımcıları arasında paylaşılmasını 

sağlamaktadır. 

Yatırımlara yönlendirilen tasarruflar, üretim ve istihdamın artmasını sağlarken istikrarlı 

ekonomik büyümeyi destekleyen önemli bir kaynak haline gelmektedir. Ayrıca, tüketimin 

azalmasıyla artan tasarruf hacmi enflasyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olurken, 

ülkemizde olduğu gibi fonların daha çok yerel para cinsinden tutulması ise ulusal para birimine 

olan güveni pekiştirmektedir. 

Sistemin temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli 

tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları 

dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini 

sağlamaktadır. (Erdoğan, N. S.237) 

2.3. BES’in Finansal Piyasalar Üzerinde Etkisi 

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ile yaratılacak fonların; zaman zaman kısa vadeli 

spekülatif sermaye hareketleri sonucu ortaya çıkan finansal krizleri engelleyeceği veya en 

azından krizin derinliğini azaltacak bir etki yaratacağı ileri sürülmektedir. Dünyada yaygın 

olarak kullanılan ve ekonomilere uzun dönemli kaynak sağlayan  emeklilik sistemini, uzun 

dönemde ülke ekonomisine  büyük bir dinanizm getirmesi beklenmektedir.  

Finansal hayatın birçok sahasını etkileyen ekonomik büyüme ile sermaye piyasalarının 

derinleşmesi, piyasa endekslerinin ve kapitalizasyonunun gelişimi arasında yüksek bir 

korelasyon  bulunmaktadır. Finansal piyasalar, özellikle de hisse senetleri piyasası  etkinleşip 

derinleştikçe özel sektörün finansmanına yönelik imkanların artması, riskin dağıtılmasına 

katkıda bulunup, uzun vadede yüksek getirili projelere finansman sağlayarak ekonomik 

büyüme üzerinde uyarıcı etki yapacaktır. (Dağlar, 2006:125) 

İstikrarlı ve uzun dönemli yatırımların sermaye piyasaları üzerindeki ilk etkisi 

volatilitenin düşürülmesi suretiyle istikrarlı bir büyümenin sağlanması olmaktadır. Yüksek 

volatilite, hisse senedi fiyatlarının kaynak tahsisinde güvenilir bir gösterge olmasını 

engellemekte, riskten kaçınan  yatırımcılarının hisse senetlerinden  uzaklaşmasına neden 

olarak, halka açık işletmelerin kaynak maliyetini artırmaktadır. Özel emeklilik fonu 

yatırımlarının sermaye piyasalarında önemli boyutlara  ulaştığı ülkelerde, piyasaların  

volatilitesinde kayda değer gerilemeler elde edilmiştir. 1976 – 1991 döneminde hisse senedi 

fiyatlarının ortalama standart  sapması Arjantin’de %30, Brezilya’da %18, Tavyan’da %17 iken 
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ABD’de %5, Avrupa genelinde ve Japonya’da %7 düzeyinde gerçekleşmiştir. (Ergenekon, 

1998:28) 

OECD ülkelerinde, özel emeklilik fonlarının portföy varlıkları incelendiğinde, uzun 

vadede yüksek getiri sağlayan hisse senetleri ve tahvillerin payının büyük olduğu 

görülmektedir. Hisse senetleri yatırımını emeklilik  fonları için cazip kılan unsurlar; uzun 

vadede d-risk düzeyinin makul sınırlara gerilemesi ve fonların yüksek getiri düzeyine 

ulaşabilmesidir. (oecd.org.tr) 

3. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ  

Ülkemizde BES, ilk kuruluşunda optimal bir yapıda oluşturulmamış ve yıllar içinde de 

bu yapı kendini olumlu yönde yeterince geliştirmemiştir.  

27 Ekim 2003 tarihinde  ilk emeklilik planlarının  onaylanması ile fiilen  uygulamaya 

geçen  BES, dünyadaki benzerleri gibi, bireylerin çalışma hayatları boyunca tasarruf 

yapmalarını sağlamak ve bu tasarrufların emeklilik dönemlerinde ek gelir olarak kullanılmasına 

olanak vermek amacıyla mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin  tamamlayıcısı  olarak 

getirilmiştir.  

Ülkeye yararı, ekonomimize uzun dönemli kaynak yaratılması ve sermaye piyasalarının 

geliştirilmesi olacaktı.  

Tablo 1:   05.04.2019 tarihi itibariyle BES Özet Verileri  

Katılımcıların Fon Tutarı: 81.456,3 milyon TL  

Devlet Katkısı Fon Tutarı: 11.988,2 milyon TL  

Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı:  6.810.955 kişi  

Katkı Payı Tutarı: 59.784,4 milyon TL  

Yatırıma Yönlenen Tutar:  58.830,8 milyon TL  

 

Kaynak: egm.org.tr (2019) 

Türkiye ekonomisi açısından da, BES bünyesinde biriken fonların, gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi sermaye piyasası aracılığı ile ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunması, 

yatırımcıların da bu uzun vadeli büyümeden pay alarak varlıklarını  artırmaları 

hedeflenmektedir.  

3.1. Türkiye’de Tasarruf Profili ve BES 

BES’lerin temel hedefi, katılımcılarını  iki temel riske karşı  koruma sağlamaktır: 

a. Uzun Yaşama Riski: Türkiye’de doğuşta yaşam kadınlarda 75.3, erkeklerde 

80.8 yıla, ortalamada ise 78 yıla yükselmiştir. 56 yaşında emekli olan bir kişinin 22 yıl sürecek 
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bir emeklilik yaşamı  olacak demektir. Bu uzun emeklilik  dönemi bütçelerini sadece kamu 

emeklilik  sistemlerinden gelecek gelirler üzerine planlamak oldukça risklidir. Bu dönemi BES 

ile takviye etmek bir zorunluluk haline gelmiştir.  

b. Enflasyon Riski: Yüksek Enflasyon yaşayan ülkelerde yaşayan halkın alım 

gücü zayıflamaktadır. 1971-2018 yılları arasında ülkemizin ortalama enflasyon oranı %35 

olmuş, özellikle de 1971-2003 yılları arasında %71’lik ortalama yüksek enflasyon bir başka 

ülkede yaşanmamıştır.  

Son yıllarda ülkemizdeki enflasyon oransal olarak düşmüş olsa bile ekonomimiz ve 

bireysel birikimlerimiz için uzun vadeli bir tehdit olarak durmaktadır. 

Yıllar süren yüksek enflasyon ortamı ve 1960'lı yıllardan beri yaşanan krizlerin, 

darbelerin, terör olaylarının, politik belirsizliklerin vb. vatandaşlarımızın tasarruf ve yatırım 

alışkanlıkları üzerinde çok önemli olumsuz etkileri olmuştur. Bunların sonucunda ülkemizde; 

- Az tasarruf edilmektedir. 

- Ailelerde Finansal planlama / bütçe yapma kültürü oluşmamıştır. 

- Aile içinde parasal konular açıklıkla konuşulmamaktadır. 

- Halk gerçek olmayan ihtiyaç malları satın alınmakta ve borç içinde yüzmektedir.  

- Düzenli birikim yapılmamakta,  finansal konularda planlı davranılmamaktadır.  

- Birikimlerimizi ağırlıklı olarak kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmekte ve 

verimsiz yatırımlar yapılmaktadır.  

- Kaderci bir yapı varlıkların yeterince sigortalanmamaktadır. (Köksal, A.2019) 
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3.2. Türkiye Hane Halkı Yatırımı ve Analizi  

Tablo 2: 

 
 
Kaynak : TCMB Hanehalkı Finansal Varlıkları Anketi Kasım 2018  

 

Tablo’da görüleceği üzere; 

- Vatandaşlarımız finansal yatırımlarının  çok önemli bir bölümünü (%84) bankalardaki 

kısa vadeli mevduat hesaplarında veya nakitte değerlendirmektedirler. 

- Toplam finansal birikimlerin yarısına yakını (%43) ortalama vadesi bir ay civarında olan 

TL mevduat hesaplarındadır.  

- Toplam finansal varlıkların %36'sı yabancı para cinsinden mevduat hesaplarında olup, 

bu hesapların vadeleri de genelde 1 ayın biraz üzerindedir.  

- Sermaye piyasası enstrümanlarına ayrılmış olan birikimler neredeyse ihmal edilecek 

boyutlardadır. Toplam yatırımlardan hisse senetleri %5, yatırım fonları %3 pay almaktadırlar. 

Tahvil ve bono gibi sabit getirili sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar çok küçük 

boyuttadır.  

- Son yıllarda önemli bir gelişme gösteren Emeklilik Yatırım Fonlarının payı toplam 

yatırımlar içinde %6'ya ulaşmıştır. Ancak fon emeklilik fonlarının içindeki varlıkların dağılımı 

da genelde kısa vadeli bir perspektif ile yapılmaktadır.  

- Yurtdışı yatırım araçlarına (uluslararası hisse senetleri, tahviller, vb.) yapılan yatırımlar 

da ihmal edilebilecek boyutlardadır.  

- Türkiye'de kayıt dışı ekonominin gayri safi milli hasılaya oranı hakkında net bir bilgi 

yoktur. Çeşitli araştırmalar bu oranı %15 ile %30 bandında raporlamaktadırlar. Toplam tutar 

net olarak bilinmemesine rağmen vatandaşlarımızın finansal sistem dışında tuttukları (yastık 
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altı tabir edilen) döviz ve altın yatırımlarının tüm hane halkı varlıklarının %10'u ile 20'si 

arasında olduğu tahmin edilmektedir.  

Özetle, kayıt dışı varlıklar da hesaba katıldığında (kabaca bir hesapla) finansal 

yatırımlarımızın %50'si aylık TL mevduata, %50'sini de bir kısmı yastık altında olan 

altın ve dövize yatırılmaktadır.  

Bu portföy dağılımı sadece kriz dönemlerinde iyi bir performans göstermekte olup, 

uzun vadede ne vatandaşlarımıza ne de ülkemize fayda sağlayacak bir yapıdadır.  

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yukarıdaki sorunun tek çaresi olmasa da bu yönde 

atılmış önemli bir adımdır.  

3.3. Türkiye BES Yatırım Profili Analizi 

Yurttaşların BES'teki yatırımlarının  nasıl değerlendirildiği, birikimlerin  uzun vadede 

enflasyona ve uzun yaşam riskine karşı koruyacak bir portföy dağılımı kompozisyonu var 

mıdır? Bakalım: 

Tablo 3: Emeklilik Fonlarının Dağılımı  

 

Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi Verileri Ocak 2019  

BES bünyesinde biriken yatırımların birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de 

sermaye piyasası vasıtası ile ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunması, yatırımcıların 

da bu uzun vadeli büyümeden pay alarak varlıklarını arttırmaları hedeflenmektedir. Ancak 

yukarıdaki varlık dağılımını detaylı bir şekilde incelediğimizde uzun vadeli bir perspektifle 

oluşturulması gereken BES varlık dağılımının da eski alışkanlıklarımıza göre şekillendiği 

gözlemlenmektedir. 
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4. TÜRKİYE’DE  BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞMESİNİ 

ENGELLEYEN UNSURLAR 

a) BES’ler ve fonları yöneten Portföy Yönetim Şirketleri (PYS) arasındaki yönetim 

ücretleri paylaşamında sorunlar yaşanmakta olup, sistemin optimal bir mimariye 

kavuşturulmaması maliyetleri artırmaktadır. (BES yatırımcısının yıllık maliyeti %2 

dolayındadır) 

b) PYS, düşük gelirleri nedeniyle, iyi eleman ve teknolojiye yeterli kaynak 

ayıramamaktadır.  

c) BES’teki önemli sorunların başında, yatırımcılara sisteme ilk dahil olduklarında 

ve ilerleyen dönemlerde sağlıklı bir varlık dağılımı hizmeti verecek  bir yapıda olmamasıdır. 

Yatırımcıların yüzde %90’ı yılda 6 kez olarak belirlenen değişiklik haklarını kullanmamaktadır.  

d) Emeklilik Şirketleri günümüz teknolojisini verimli kullanmamaktadırlar. Yeni 

teknoloji uygulamaları ile katılımcıların risk tercihlerinin belirlenmesi, varlık dağılımı ve 

portföy dengeleme işlemlerinin tüm hesaplara uygulanabilecek şekilde geliştirilmesi ve 

raporlamaların çok daha etkin ve şeffaf yapılması mümkündür.  Bunları ülkemizde ancak 

kısmen uygulayan emeklilik şirketi sayısı çok azdır.  

e) Sistemin çıkışa izin verdiği 56 yaş emeklilik için çok erkendir. Bunun 

uzatılmasının ilk başta caydırıcı olacağının ve katılımcıların tepkisini çekeceği açıktır. Anca 56 

yaşına kadar çok uzun sürebilecek bir emeklilik dönemi için anlamlı bir birikim oluşturabilmek 

mümkün değildir. Yaş sınırının zaman içinde yükseltilmesi uzun vadede katılımcıların lehine 

olacaktır.  

- Uzun vadeli bir portföyde yüksek bir pay alması gereken hisse senedi yatırımlarının 

BES portföylerindeki oranı sadece %10 civarındadır (bu endeks fonları, hisse senedi fonları ve 

diğer fonlardaki hisse senetlerinin toplam fon büyüklüğüne oranıdır).  

- Çok kısa vadeli olan ve belirli dönemler dışında hemen hemen hiç reel getiri üretmeyen 

Borsa Para Piyasası, Ters Repo ve benzer para piyasası araçlarına yatırım yapan fon türleri 

toplam varlıklarının beşte biri (%20) düzeyindedir.  

- Sabit getirili menkul kıymetlerin (Özel Sektör Borçlanma Araçları, Devlet Tahvili) 

toplamdaki oranı %40 civarındadır.  

- Döviz cinsinden olan Kamu Dış Borçlanma Araçları’nın toplamdaki payı %11’dür.  

- Yabancı varlıklara yapılmış olan yatırımlar sadece %3 oranındadır. 

Yukarıdaki dağılım günümüz şartlarında şekillenmiş olup, bu dağılımın kesinlikle doğru 

veya yanlış olduğunu söylemek yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak bu varlık 
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dağılımında geçmişten gelen alışkanlıkların önemli rol oynadığı ve bu dağılımın içinde 

bulunduğumuz ortamdaki belirsizlikler yüzünden kısa vadeli bir perspektif ile şekillendiğini 

söylemek mümkündür.  

Özetle, 80 milyondan büyük bir nüfusa sahip olan ülkemizde %25 oranında devlet 

katkısına rağmen BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS)’ye yeterli ilgi olmamasının temel 

nedenleri şunlardır: 

- Vatandaşlarımızın ortalama gelir seviyesinin düşüklüğü, birçoğunun birikim yapacak 

gelirinin olmaması, 

- Geçmişten gelen kötü tecrübelerin getirdiği devlete karşı güven eksikliği, 

- Finans sektörüne, özellikle sermaye piyasası kuruluşlarına olan güven eksikliği, 

- Finansal okuryazarlık seviyesinin düşüklüğü, 

- Uzun yıllar süren enflasyon ve krizler ortamının genlerimize işletmiş olduğu kısa 

vadecilik, 

- Sistemin işletme maliyetlerinin yüksek olması, 

- Bireysel Emeklilik Şirketlerinin BES katılımcılarına emeklilik planlama ve varlık 

dağılımı konularında yeterince yardımcı olmamaları, 

- Fon performanslarının katılımcılar ile şeffaf bir yapıda, yeterince paylaşılmaması ve, 

- Toplumumuzun büyük bir bölümünde 'Uzun Yaşam Riski'nin anlaşılmamış olması ve 

uzun vadede sosyal güvenlik sistemimizin kaçınılmaz olarak zayıflayacağının bilincinde 

olunmamasıdır.  

(Köksal, A. Nisan 2019) 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ekonomik ve finansal etkileri bu kadar fazla olan BES’in geleceğe yönelik olarak daha 

sağlıklı gelişmesini sağlamak için önemli faktör olan vatandaşlarımızın ortalama gelir 

seviyesinin düşüklüğü konusunda yapabileceği fazla bir şey yoktur. Ancak sistemin optimal ve 

başarılı ülkelerdeki uygulamalar düzeyine getirilmesi şarttır.  

1. Finans sektörünün tüm paydaşlarının elele vererek finansal okuryazarlık 

çalışmalarını hızlandırmaları ve geçmişte olduğu gibi bu konuda "tribüne oynayarak" değil, 

gerçekten etkili ve yaygın çalışmalar yaparak vatandaşlarımızı tasarruf, birikim ve yatırım 

konularında bilinçlendirmeleri gerekmektedir. Bankalar Birliği, Sermaye Piyasaları Birliği, 

Finansal Kurumlar Birliği, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Katılım Bankaları 

Birliği gibi birliklerin yöneticilerinin Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren tüm kurumlar, 

sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bir araya gelerek finansal okuryazarlık konusunda 

yeni bir yol haritası çizmeleri gerekmektedir. 

2. BES'in güvenli bir sistem olduğu herkese anlatılmalı, vatandaşlarımızın 

geçmişte yaşanmış olan olumsuz olayların bu sistemde gerçekleşmesinin mümkün olmadığı 

konusunda ikna edilmeleri gerekmektedir.  

3. İşletme maliyetlerinin yüksekliği önemli bir sorundur. Burada bir “economies of 

scale” sorunu olduğu kesindir. Ancak bu sorunun zaman içinde katılımcı sayısının artması ve 

yönetilen fonların büyümesi ile kendiliğinden düzeleceğini bekleyerek katılımcılara yüksek 

maliyetler yüklemek doğru değildir. Katkıların aktif yönetilen fonlardan ziyade çok daha düşük 

maliyetli "Borsa Yatırım Fonları"na yönlendirilmeleri getirileri yükseltecektir.  

4. Emeklilik şirketlerinin mevzuat değişikliği ile yatırım danışmanlığı şirketlerine 

evrilmeleri, her katılımcıya mutlaka emeklilik planı ve varlık dağılımı konularında yol 

göstermeleri ve özellikle varlık dağılımı ve zaman içindeki portföy dengeleme / fon değiştirme 

konularında yardımcı olmaları gerekmektedir. 

5. Sistemdeki fon sayısını azaltmak, katılımcılara yaş gruplarına, risk tercihlerine, 

hayat evrelerine, vb. yönelik uzun vadeli “paket çözümler” sunmak ve daha ilk aşamada onları 

uzun vadeli düşünmeye ikna etmek gerekmektedir.  

6. Emeklilik şirketleri fon getirileri konusunda yatırımcılara net analizler 

sunmamaktadırlar. Yatırımcıları fonların bireysel getirileri değil, kendi portföylerinin toplam 
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getirileri ilgilendirir. Yatırımcılarının portföy getirilerinin, devlet katkısı ayrı tutularak şeffaf, 

kolayca ulaşılır ve anlaşılır bir şekilde raporlanması şarttır.  

7. Son olarak, vatandaşların birikimlerini alıp onların geleceği ile ilgili büyük bir 

sorumluluk altına giren tüm finans sektörü çalışanlarının asli misyonlarının katılımcıların 

birikimlerini onların ihtiyaçları ve risk tercihleri doğrultusunda en adil ve verimli şekilde 

yönetmek ve onları geleceğe hazırlamak olduğunun bilincinde olmaları gerekmektedir. 

Yatırımcıların çıkarları şirket çıkarlarının önünde gelmelidir. Bu bilinçte olmayan hiçbir kimse 

bu sektörde çalışmamalı, çalıştırılmamalıdır.  

Devletimiz 2013 yılından itibaren %25’lik katkı payı ile BES’i desteklemekte olup tüm 

paydaşlara sistemi geliştirmeleri için zaman kazandırmıştır. Ancak aradan altı yıl geçmiş 

olmasına rağmen bu zamanı iyi kullanamadığımızı düşünüyorum. Endişem, sürdürülemez olan 

bu desteğin sonlandırıldığı günden itibaren BES’in kan kaybetmeye başlayacak olmasıdır. 

Bizlere düşen görev, BES’i devlet desteği olmadan dahi vatandaşlarımızın rahatlıkla 

anlayabilecekleri ve güven duyacakları, günümüz teknolojilerini kullanan, düşük maliyetli, 

uzun vadede katılımcılarına kazandıran ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine destek veren, 

hatta zaman içinde sadece yurtiçi değil, yabancı yatırım araçlarına da yatırım yaparak daha 

sağlıklı bir varlık dağılımı içeren bir sistem haline dönüştürmektir. 

2007 yılı küresel krizi üzerinden on yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hem dünya 

finansal piyasalarındaki kırılganlıklar halen sürmekte, ülkemizin de içinde bulunduğu Gelişen 

Ülkelerin hemen tümünde, bir süre iyileşme görülmesine rağmen, bugün büyük ekonomik ve 

finansal sorunlar artarak devam etmektedir.  

Kendi tasarrufları ile büyüyemeyen her ülke gibi, Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme 

yakalayabilmesinin, sürekli dış piyasalardan borçlanmak suretiyle gerçekleşmesi olanaksızdır. 

Ülkenin kredibilitesi, şeffaf ve düzenli işleyen para ve sermaye piyasaları yanında doğrudan ve 

pozitif yatırımcılarına güven verecek dünyada genel kabul görmüş yasal ve yapısal reformların 

bulunması gerekir.  

Türkiye bu konuda gereken altyapısını gerçekleştirememiş, bu çalışmamıza konu olan 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi orta ve uzun vadeli yerel kaynağa ulaşma açısından, 

başarılı ülkelerdeki bu hususta benzer yönetim metotlarının zaman geçirmeden uygulanması 

gerekir.   
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