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SEMİNERİN TAKDİMİ
Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi semineri, İktisadî Araştırmalar Vakfının, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 179. seminer olmaktadır.

Türkiye'nin ekonomik ve mali konulardaki sorunlarını incelemek ve bunlara çözüm yolları aramak amacı ile kurulmuş olan Vakfımız, bu günkü toplantıda bireysel emeklilik konusunu ikinci defa gündeme getirmektedir.
2003 yılında gerçekleştirilen ilk seminer, bireysel emeklilik sistemini daha çok tanıtma amacına yönelik olmuş, Devletin sosyal güvenlik sisteminin
tamamlayıcı nitelikleri yanında, makro ekonomik açıdan ülke için önemi
üzerine durulmuştur.

Bugünkü toplantının konusu, Bireysel Emeklilik Sisteminin bu önemli
yönleri yanında, geliştirilmesi için neler yapılabileceğidir. Meselâ, bireysel
emeklilik fonları, İngiltere, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere bir çok batılı ülkede gayri safi milli hasıladan önemli bir pay alırken, Türkiye'de bu oran
çok düşüktür.

Halbuki, özel emeklilik fonları ile Devletin sosyal güvenlik sisteminin desteklenmesi, sonuçta bireylerin emeklilik dönemlerinde elde edecekleri munzam gelirlerin seyriyle yakından bağlantılıdır
Seminerin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Vakıf Emeklilik
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet AYDOĞDU ile Genel Müdür Sayın
Yusuf YEŞİLIRMAK'a teşekkürü zevkli bir görev sayıyoruz.
Ayrıca, oturum başkanı, tebliğ sahibi ve panelist olarak görev kabul etmiş olan zevata ve seminerimizde açış konuşması yapmayı kabul etmiş
olan S.S.K. Daire Başkanı Sayın Tahsin GÜNEY ile Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç’e teşekkürlerimizi sunarız.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
5

6

AÇIŞ OTURUMU

- İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN’in Konuşması
- S.S.K. Daire Başkanı Tahsin GÜNEY’in Konuşması

- Vakıf Emeklilik Y.K. Başkanı Mehmet AYDOĞDU’nun
Konuşması
- Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü
Dr. Ahmet GENÇ’in Konuşması
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İAV BAŞKANI
PROF. DR. ORHAN DİKMEN'İN AÇIŞ KONUŞMASI
Değerli Dâvetliler
Seçkin Medya Temsilcileri

İktisadî Araştırmalar Vakfının, Vakıf Emeklilik A.Ş. ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi” seminerine hoşgeldiniz. Sizleri, şahsen ve İktisadî Araştırmalar Vakfı (İAV) adına selâmlamaktan zevk ve şeref duyduğumu ifade ile konuşmama başlıyorum.

Konuşmam, teşekkürler faslını bir tarafa bırakırsak, 2 bölüm halinde olacaktır. Birinci bölümde, İAV hakkında, çok kısa, eski deyimle mücmel, toplu
bilgi arz edeceğim. İkinci bölümde, bireysel emeklilik usulü ile ilgili bazı düşüncelerimi bilginize sunacağım.

Çoğunuzun bildiğini umduğum gibi, İAV 1962 yılında kurulmuştur ve
2002 yılı ile 2003 yılının yarısını içine alan bir karanlık dönem dışında, çalışmalarını esas itibarile seminerler, konferanslar ve tartışmalı sohbet toplantıları şeklinde yürütmektedir.
Vakıf çalışmalarının amacı, genel iktisadi konuları irdelemek, ekonomi literatürüne kazandırmak, kamuoyunu aydınlatmak yanında ve belki de daha çok, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ele almak, incelemek ve bunlara
çözüm yolları aramak şeklinde özetlenebilir.
İAV, bugüne kadar 178 seminer gerçekleştirmiştir. Bunların 9'u yurt dışında, Girne, Lefkoşa, Paris, Bakü, Bükreş, Sofya ve Hartum'da yapılmıştır.
Bugünkü ile seminer sayısı 179'a yükselmiş olmaktadır. 178 seminerin, açış
konuşmalarını, tebliğlerini ve panel tartışmalarını içeren kitapları yayınlanmıştır. Bugünkü seminerin kitabı da hemen yayınlanacaktır.
İAV yayınları, İAV üyelerine, ekonomik konulara yakınlığı olan siyaset
adamı ve bürokratlara üniversite kütüphanelerine ve istekte bulunan ilgililere bedelsiz takdim edilir.

İAV, 40 küsur sene, Beyoğlu'nda, kiracı olarak bir hanın, önce bir, sonra
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iki katında, çok zor şartlar içinde çalışmalarını aksaksız yürütmüştür; 2004
yılı başında da Şişli'de kendi malı olan yeni lokaline geçmiştir.

860 metrekare alanı ile yeni lokal, İAV'a daha rahat ve daha çeşitli hizmetler arz etmek imkânını vermektedir. Bu fırsat, peyderpey uygulamaya
konulmakta, yeni lokalde çeşitli toplantılar yapılmaktadır. Ayrıca, 2005 yılında bir TV program dizisi ile, bir yarışma düzenlenmiştir.

TV program dizisinin amacı, İAV'ı tanıtmak, Türkiye ekonomisinin belli
konularını ele almak ve bu alanda bilgi ve yetki sahibi kişilerin, görüşmelere katılmasını sağlamaktır.
Yarışma ise, aslında bir sıralama niteliği taşımaktadır. Üniversitelere sunulmuş ve yetkili komisyonlar tarafından kabul edilmiş ancak, ödenek kısıtlığı ve tez sahiplerinin maddi imkânsızlığı sebebile yayınlanamamış doktora ve master tezlerinden, yılda beşer (yâni toplam 10) adedi İAV'ca yayınlanacaktır. Bu vesile ile, İAV'a bu alandaki masraflarını karşılamak üzere
önemli bağışta bulunmuş olan Sayın Ünal AYSAL'ı burada şükranla anıyorum.

Sigorta konularına gelince, İAV kurulduğu günden başlayarak sigorta
sektörü ile ilgilenmiş ve bu sektöre çalışmalarında geniş yer vermek için sürekli gayret göstermiştir. Ancak, Türk sigorta şirketlerinin o zamanlar üst yönetiminde bulunan kişilerle, belli bir noktada görüş birliği sağlamak uzun seneler mümkün olmamıştır. Bundan 40 - 45 yıl öncesinin sigorta şirketi yöneticileri, aslında çok ihtiyaç duymaları gereken gelişmeye açık olmak ve bu
yolda çaba göstermek yerine, bir çeşit savunma refleksi içinde kabuğuna
çekilme politikası gütmekte ısrarlı olmuşlardır.
Bu ortamda, sigorta kesiminin, sadece bankalara bir yan gelir sağlayan,
sıradan ticarî kuruluşlardan oluşan bir pazar olmadığını, tam tersine doğru
bir yaklaşımla ele alınıp yönetildiği takdirde büyük bir ekonomik güç oluşturduğunu anlatmak senelerce mümkün olamamıştır.

Buna rağmen, İAV bu alandaki girişimlerini, sebat ve hatta inatla devam
ettirmiş ve, kuruluşundan ancak 21 yıl sonra, 1983'de “Türkiye'de Sigorta
Sektörünün Ekonomik Gücü” seminerini gerçekleştirebilmiştir.

Bu seminerden, 7 yıl sonra, 1990'dan başlayarak, aralarında “Sigorta
Tarifelerinde Serbesti”, “Türkiye'de Hayat Sigortaları”, “Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Karşısındaki Durumu”, “Sigorta Şirketleri - Acente İlişkileri”, “Mevduat Sigortası”, “Deprem Sigortası”, “Karayolları Trafik Sigortaları” gibi seminerler gerçekleştirilmiştir.

Şunu da ilâve etmenin yerinde olacağını düşünüyorum: bu seminerlerle
İAV'ın Türk sigorta kesimine katkıları tamamlanmış olmaktan uzaktır. İAV
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bundan sonra da sigorta kesimine ilgisini devam ettirecektir.

Bireysel Emeklilik de İAV'ın ilgisini çekmiştir. Bu konudaki ilk seminer,
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin katkıları ile 22 Eylül 2003 günü, yâni
BES'nin yürürlülük tarihi olan 1 Ekim 2003'den yaklaşık bir hafta önce yapılmıştır. Dolayısile bugünkü seminer BES konusunda ikinci seminer olmaktadır. İAV'ın BES'e de ilgisi devam edecektir. Bireysel Emeklilik, hem ekonomik, hem sosyal yönden büyük önem arz eden bir sistemdir.

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik sistemi, hemen bütün dünyada gittikçe artan zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bir taraftan, ortalama ömrün
uzaması, diğer taraftan doğum oranlarının düşmesi ile değişen demografik
yapı, sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunanlar ile bu sistemden faydalananlar arasındaki dengeyi gün geçtikçe daha çok bozmaktadır.

Sosyal güvenlik sistemi, aktuarya hesap ve dengelerinin tutturulamaması; sistemin popülist politikalara karşı kendini korumakta büyük ve sürekli
güçlüklerle karşılaşması; kaynakların (fonların) verimsiz kullanılması ve daha başka sebeplerle, az çok farklı derecelerde olmakla beraber, hemen her
memlekette ciddi bir buhran içine düşmüş bulunmaktadır.

Bu durumda Bireysel emeklilik sistemi, bir çeşit kurtarıcı olarak ortaya
çıkmıştır. Sosyal güvenlik sisteminin, devlet bütçelerinde gittikçe artan yükü
karşısında tamamlayıcı ve deyim yerinde ise dengeleyici bir sistem olarak
başvurulan bireysel emeklilik sistemi, ferdi tasarruf ve yatırım esasına dayanmaktadır.

Kısaca ifade etmek gerekirse, bireysel emeklilik sistemi, mantığı ve bünyesi itibarile mecburi nitelikte olan kamu sosyal güvenlik sisteminin, zamanla meydana gelen ve daha da artması beklenen yetersizliğini, gittikçe bozulan girdi-çıktı (prim-maaş) dengesizliğini gidermeğe yönelik, gönüllü bir sigorta uygulaması olarak düşünülmüştür.
Sistemin başarısı, BES'in dayandığı bu esas düşüncenin kabûlüne ve kişilerin, esas itibarile isteğe bağlı olan katılımının, yarı yolda vazgeçilmeden,
sonuna kadar uygulanmasına bağlıdır.

BES, rasyonel düşünen toplumlarda başarıya ulaşmıştır. Bu yoldan,
hem fertlere emeklilik dönemlerinde hatırı sayılır bir destek sağlanmış, hem
de millî ekonomi için çok önemli bir fon yaratılmış olmaktadır. İsviçre, İsveç,
Hollanda gibi ülkelerde bu fonlar gayri safi millî hasılayı aşan tutarlara ulaşmıştır.

Türkiye gibi, fertlerin ileriye dönük garanti ve çıkarları hakkında pek duyarlı olmadığı ülkelerde, bu sistemi oluşturmak ve geliştirmek kolay değildir.
Bu gibi toplumlarda sistemin oturması, rasyonel düşünce ve icraatı ağır ba11

san kişilerin oluşturduğu toplumlardan çok daha zordur.

Türkiye'de BES'in uygulama başarısı nedir? Bu bağlamda, sistemin yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2003 den Mayıs 2005 sonuna kadar, sadece 20 ay
geçmiş olduğunu hatırlamak yerinde olur.

Emeklilik Gözetim Merkezinin 30 Mayıs 2005 tarihli verilerine göre, bireysel emeklilik katkı payı tutarı 451 milyon YTL, birikimli hayat sigortalarından aktarım tutarı 98 milyon YTL olmak üzere, sağlanan toplam tutar 529
milyon YTL' dır.
Yaklaşık 390 Milyon dolar olarak hesaplanabilecek bu tutarın 300 milyar
dolar seviyelerindeki millî gelire oranı çok düşüktür. Ancak, bir taraftan rasyonel düşünce, yaklaşım ve tutum bakımından zayıf bir toplumda ve 20 ay
gibi çok kısa bir zaman sürecinde varılmış olan bu sonucu küçümsemek,
çok yanlış olur. Tam tersine, bu kadar kısa zamanda ve zor şartlar altında
470 bin küsur kişiyi bu sisteme dahil etmek becerisini gösteren BES yöneticilerini kutlamak gerekir.
Bireysel emeklilik uygulamaları bir bakıma çocukluk çağında gibidir.
Bunları, hem sistem olarak, hem tanıtım ve inandırma bakımlarından geliştirmek gereği vardır. Bu seminer, bu geliştirmenin yönünü, hızını, kurallarını araştırmak ve ortaya koymak amacile düzenlenmiştir.

Bu seminerin gerçekleşmesindeki katkılarından ve bu güzel salonu tahsis etmesinden dolayı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Aydoğdu'ya teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde, Vakıf
Emeklilik Genel Müdürü Sayın Yusuf Yeşilırmak'a da teşekkür ediyorum.
Seminerin açış oturumunda görev kabul eden ve bu amaçla Ankara'dan
İstanbul'a gelerek seminerimize katılan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
Genel Müdürü Sayın Dr. Ahmet Genç ve SSK Finansman ve Aktuarya Daire Başkanı Sayın Tahsin Güney'e panelde görev alan ve Ankara'dan gelen
SPK Kurul Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Dönmez ile Adana'dan gelen
Doç. Dr. Yıldırım Beyazit Önal'a, yine aynı şekilde Ankara'dan gelen, Tebliğ
sahibi, Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Daire Başkanı Sayın Ali Haydar Elveren'e şükranlarımı sunuyorum.
Hepinizi tekrar saygı ile selamlayarak konuşmama son veriyorum.
_____________________
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S.S.K. DAİRE BAŞKANI TAHSİN GÜNEY

Sayın Başkan,
Sayın katılımcılar,

Hepinizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına saygı ile selamlarım.

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı”nın TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda bugün görüşülmeye
başlanması nedeni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu, bu seminere katılmayı çok istediği ve planladığı halde katılamamıştır. Bu nedenle özürlerini ve seminerin başarılı geçmesi dilekleri ile selamlarını iletmemi söylediler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerek Bireysel Emeklilik Kanunu'nun hazırlık aşamasında önemi katkılar yaparak, gerekse Kanunun uygulama aşamasında "Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu"nda temsilci bulundurarak, sistemin işleyişini yakından takip etmekte ve önemsemektedir.
Zira son birkaç yıldır sosyal güvenlik alanında yapılan temel parametrik değişimlerin tamamlayıcı bir unsuru olarak kabul etmektedir.
Neden önemsemekteyiz:

1- Dünyada yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, geleneksel dağıtım esaslı
(pay-as-you-go) sistemlerde yaşanan finansman sorunu, ülkelerin
emeklilikte ek gelir sağlayan programlara yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen, yapılan
nüfus projeksiyonlarına göre 25 yıl gibi kısa bir süre sonra hızla yaşlı bir nüfusa sahip olacaktır. Oysa Türkiye'nin 25 yılda ulaşacağı yaşlılık oranlarına Fransa 115 yılda, İngiltere ve Almanya 45 yılda, ABD
75 yılda ulaşmış, dolayısıyla alınacak tedbirler yönünden daha fazla
zamanları olmuştur.

2- Bir çok ülkede son zamanlarda emeklilik sistemlerinde yapılan re13

formlarla, emekliliğe hak kazanma şartları ağırlaşmış ve zorlaşmış,
ayrıca emeklilik dönemlerinde refah seviyesinin azalması ihtimali ortaya çıkmıştır. Gönüllülük esasına dayalı ilave özel emeklilik sistemi,
bu refah azalmasının etkisini azaltıcı bir eleman olarak uygulamaya
girmiştir.

3- Ayrıca dağıtım sisteminin kişilerin tasarruf eğilimini azaltan etkisi olduğu yönünde bazı ekonomistlerin de eleştirileri devam etmektedir.
4- Bildiğiniz gibi dünyada emeklilik sistemleri;

- asgari bir emeklilik gelirinin sunulduğu birinci basamak,

- meslek ya da işkoluna göre organize edilen asgari emeklilik
gelirine ilave bir gelirin sağlandığı ikinci basamak,

- gönüllülük esasına göre katılımın sağlandığı, emeklilikte ek
gelir sağlayan, katılımcıların katkılarının bireysel hesaplarda
değerlendirildiği özel emeklilik sistemi olan üçüncü basamaktan oluşması yönünde temel eğilim bulunmaktadır.

Özetle, son yıllarda dünya genelinde sosyal güvenlik sistemlerinin içinde bulunduğu yeniden yapılandırma sürecinde, kamu tarafından sunulan emeklilik sigortası hizmetlerine tamamlayıcı sistemlerin eklenmesi
ön plana çıkmaktadır.

Ülkemizde maalesef sosyal güvenlik kurumlarından söz konusu üç basamağın misyonlarının karşılanması beklenmiş veya Kurumlar kendini
bu yönde sorumlu hissetmişlerdir.

Örneğin; kişilerin eksik kalan günlerini tamamlayarak emekli olmaları
için kurulan isteğe bağlı sigortalılık, SSK'nda ayrı bir sigorta kolu olarak
görülmüştür. Toplam isteğe bağlı sigortalıların % 33'üne karşılık gelen
83.000 kişi 40 yaşın altındadır.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; uzun vadeli özel emeklilik
fonlarının mali sektörde yer alması sonucu ekonomik istikrara katkıda bulunacağından ve bu yolla, yatırımların gelişmesine, istihdamın
artışına yapacağı destek yönü ile de önemsemektedir.

6- Ayrıca; Sosyal güvenlik sisteminin sosyal dayanışma sonucu gelirin
yeniden dağılımında yaptığı önemli ve belirleyici katkının daha etkin
olması yönündeki çalışmaların ülkemizde bireysel emeklilik sistemi
tarafından desteklenmesi beklenmektedir.

Bütün bu sebepler bize zorunlu sosyal güvenlik sistemini tamamlayan
tasarrufu teşvik eden sürdürülebilir bir sistemi gerekli kılmaktadır.
14

Sosyal güvelikte güven unsuru önemlidir.

Kamu emeklilik sistemleri, ülkemizde de olduğu gibi, alınacak yaşlılık aylığı bir ölçüde belirlidir. Sigortalı risk üstlenmemektedir. Bu nedenledir ki
emekli aylıklarının düşüklüğü yönünde şikayetler olsa da kişilerin sisteme
güveni nedeniyle sistemin içinde kalmaya özen göstermektedirler.

Ülkemizdeki bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi, üçüncü sütun
kapsamındaki belirlenmiş katkı esaslı emeklilik sisteminde ise, risk tamamen katılımcının üzerindedir. Devlet, sadece denetleyici ve düzenleyici
olarak sistemde mevcuttur. Bu nedenle sisteme güven duygusu önemlidir. Kişilerin beklentilerinin gereğinden fazla artırılmaması sonuçta
hayal kırıklıklarının da önüne şimdiden geçmiş olacaktır. Ülkemizde
henüz çok yeni olan bireysel emeklilik sistemine kişilerin katılımını da
yaratılan beklentilerin karşılanması veya hayal kırıklıkları belirleyecektir.

Bu arada TBMM gündeminde olan "Sosyal Sigorta ve Genel sağlık Sigortası Kanun Tasarısı" ile primsiz sistemlere ait kanun tasarı taslağı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.
Bildiğiniz gibi; "Sosyal Sigorta ve Genel sağlık Sigortası Kanun Tasarısı"
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun Alt Çalışma Komisyonu'nda çalışmalar tamamlanmış olup, bugün az önce bahsettiğim gibi, Komisyon madde bazında görüşmeye başlayacak olup, bitimine müteakip, Plan ve Bütçe Komisyonuna intikal edecektir.

Sosyal güvenlik kurumlarının kurumsal yapısı ile ilgili yasa tasarı taslağı
ve Primsiz sosyal yardımları düzenleyen kanun tasarı taslağı Bakanlık tarafından henüz hazırlık aşamasındadır.
Bu tasarılar;

1- Gerek yararlanma koşulları, gerekse elde edilen haklar konusunda
var olan farklılıkları ortadan kaldıran, aralarında norm birliği getirmektedir.

2- Sembolik anlamda olan bazı yardımları anlamlı hale yükseltmektedir.
3- 2075 yılına kadar üç nesli içerecek şekilde bir projeksiyona dayanmaktadır.
4- 18 yaşına kadar herkesi her hangi bir koşul aramadan Genel Sağlık
Sigortası kapsamına almakta, 18 yaşından sonra gelir durumu prim
vermeyecek durumda olanların primlerini Devlet karşılamaktadır.

5- Çok dağınık yapıda olan sosyal yardımları bir elde toplayıp, gelir testine dayalı bir yardım sistemi öngörmektedir.
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum.....
_____________________
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VAKIF EMEKLİLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GÜNEŞ SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AYDOĞDU
Türkiye'de hayat sigortası fikri benzer aşamalardan geçerek günümüze
ulaşmıştır. Ülkemizde 8 milyon vatandaşımız hayat sigortalıdır. 20 yılda gelinen bu noktada, 8 milyon sigortalıya ulaşmak büyük bir başarıdır. Hayat sigortalarının altyapısı Avrupa Birliği ayarındadır.

Bugün üzerinde çalışılan Bireysel Emeklilik Sistemi, işte geçmişte büyük
özverilerle oluşturulan bu hayat sigortalarının problemsiz zemini üzerine kurulmuştur. Bireyler günümüz koşullarında çalışırken edindikleri standartlarını emekliliklerinde de sürdürmek istiyorlarsa, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olmaları gerekir. Sağlam bir zemin üzerinde duran Bireysel
Emeklilik Sistemi, kamu emeklilik sistemlerinin yükünü de üzerinden alacaktır. Ancak toplumun sigorta ve emeklilikle ilgili bilincinin değiştirilmesi gerekilidir. Bireysel emeklilikle ilgili çalışmaları bütünün bir parçası şeklinde
değerlendirmek gerekir. Bireysel Emeklilik yasası ve alt yapısı ile mükemmel bir sistem olarak kurulmuştur. Bu dünyada fon yaratan sistemlerden bir
tanesidir . Sistem hem insanların sosyal güvencesini sağlarken, hem de ülkeye ciddi anlamda fon yaratan bir mekanizma oluşturmaktadır. Bu sistem
Türkiye'de sosyal güvencedeki yetersizliklerin bir alternatifidir. Ancak şu anda devletin eliyle sağlanmış olan Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur, Emekli Sandığının birleşmesi ve tek çatı altında toplanması belirli bir sisteme sokulur ise
bireysel emeklilik sisteminin geleceği çok daha parlak olacaktır. Kamu sosyal güvenlik sistemlerinin hayatiyeti açısından devletin BES'e destek vermesi ve vergi teşviklerini artırması gereklidir. Sosyal güvenlik sistemlerinin
ciddi prim açığı mevcuttur. Kamu sosyal güvenlik sistemlerinde de özel sistemlerde olduğu gibi, prim ödenmediği taktirde sözleşmenin iptal edilmesi
gereklidir. İsteğe bağlı sigortalar da büyük bir yük getirmiştir. Eksik zaman
ve primin tamamlanması anlamına gelen isteğe bağlı sigortalar, hiç çalışmayanların emekli olabilmesini sağlayan bir araç haline gelmiştir ki bu durumun mutlak değiştirilmesi gerekir.
Mecburi olmasa bile bu sistemin içine girdiği zaman işvereninde katkı
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payını ödediği bir sisteme dönüşmesi, sistemin gelişmesi açısından büyük
fayda sağlayacaktır. Mevcut vergi tespitleri, 1986'dan itibaren hayat sigorta
şirketlerine tanınan vergi siteminin biraz daha iyileştirilmiş hali olmakla beraber yeterli değildir. Bireysel Emeklilik Sisteminin geliştiği ülkelere bakılırsa ciddi vergi teşviklerine tâbi bir sistem olduğu görülür. Başlangıçta bir vergi kaybı söz konusu olmakla birlikte uzun vadede ekonomiye çok ciddi vergi kaynağı sağlayacak fonları yarattığı için de bu vergi teşviği sağlanırsa
hem insanlarımızın geleceğine, sosyal güvencesine bir alternatif, hem de
ülkemizde güvenilen bir sistem haline gelecektir. Tabi tüm bu çalışmalar esnasında Kamu desteği şarttır.

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına güvenli bir gelecek imkanı sunarken, titiz aktüeryal hesaba dayalı yapısıyla sistemin sağlıklı işleyebilmesini garanti altına alır. Toplumun emeklilik konusundaki bilincini özel emeklilik sistemlerine doğru çekmek kaçınılmazdır. Çünkü kamu emeklilik sistemlerinin üzerindeki yük artık kaldırılamaz hale gelmiştir. BES'in mükemmel bir altyapısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sistem ihtiyari olduğu için
ilk yıllarda satışlarda büyük patlamalar olmayacaktır. Ancak yine de şimdiye kadar sistemde biriken 400 milyon dolarlık fon tutarı 20 aylık süre için hiç
de azımsanacak bir rakam değildir. Alınan bu sonuçların ülke ekonomisini
olumlu anlamda etkileyeceği aşikardır. Ülke olarak ihtiyacımız olan fonu
kendi dinamiklerimiz içinde yaratmak zorundayız.

Devletin Bireysel Emeklilik Sistemi için vergi muafiyetini iyi düşünmesi
ve bunun yürürlüğe sokulması şarttır. Devlet bireysel emekliliği özendirmelidir. Sosyal güvenlik sisteminin çekiciliğini azaltarak, çalışanları özel
emekliliğe yönelendirmek, sistemi desteklemek mecburiyeti vardır. BES'in
kriz döneminde bile istihdam sahası yarattığını, şu anda Bireysel Emeklilik
alanında beş bin kişinin çalıştığını iyi değerlendirmek gerekir. Ülkemizde
yaşanan Sosyal güvenlik sorunlarının BES sayesinde aşılacağını, toplumun
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) sahip çıkacağını ümit ediyorum ve bu
sayede sosyal güvenlik sorunlarının aşılacağını düşünüyorum.
_____________________
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HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK
GENEL MÜDÜRÜ DR. AHMET GENÇ
Değerli misafirler, Değerli katılımcılar, Basınımızın kıymetli temsilcileri,

Öncelikle bireysel emeklilik gibi ülke ekonomis ve vatandaşlarımız için
büyük önem arzeden bir konunun tartışılmasına vesile olan bu semineri düzenleyen İktisadî Araştırmalar Vakfı ve Vakıf Emeklilik Şirketine teşekkürlerimi sunuyorum.
Umuyorum ki, bu seminerde sunulacak tebliğler ve panel tartışmaları, bireysel emeklilik sistemimizin geliştirilmesine ilişkin pek çok yeni fikrin oluşmasına katkı sağlayacak ve bizlere çalışmalarımızda yol gösterici olacaktır.

Bugünün seminer programının da anlamına uygun olarak, konuşmamda
bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesi konusu çerçevesinde bir kaç hususa vurgu yapmak istiyorum.
Her şeyden önce, bireysel emeklilik sisteminin oluşturulması ve daha
sonra geliştirilmesi neden gereklidir? Bunun sorgulanması ve cevabının
doğru biçimde verilmesi gereklidir. Cevabı doğru verdiğimiz takdirde aynı
zamanda ulaşmak istediğimiz hedefi de belirlemiş olacağız. Bir amacı ve
hedefi olmayan sistemlerin yararsız olacağı açıktır.

Kanaatimce, bireysel emeklilik sisteminin hedefi nedir veya neden gereklidir sorusunun doğru cevabı "vatandaşlarımıza ilerleyen yaşlarında
ek bir gelir imkanının sağlanması, kamuya uzun vadeli kaynak temini,
şirketlere kar sağlanması suretiyle ekonominin canlandırılması ve istihdam sağlanması" olarak özetlenebilir. Belirtilen hedefler yalnızca temel
hedeflerdir. Bir çok yan hedef de elbette sözkonusu olabilecektir. O halde
bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba harcamamız gerekmektedir.
Esasen sistemin geliştirilmesinin bir yolu da bu hedeflerin belirlenmesinden
geçmektedir.

Bu hedeflere ulaşılması çok kolay olmayabilir. Dikkat edilecek olursa verilen hedeflerde yer alan tarafların hepsinin çıkarları bir yerde örtüşmemek19

te kimi zaman çatışmaktadır. Ancak, esas maharet zor olanın başarılmasıdır. Uluslararası alanda da geçerli olan win&win yaklaşımı burada da gündeme girmelidir. Ben şahsen günümüzün teknolojik imkanlarından yararlanılarak herkesin veya her kesimin kazanabileceği bir sistemin oluşturulmasının mümkün olabileceğine inanıyorum. Bu nedenle, bugünkü seminerde
görüşlerini sunacak değerli katılımcıların bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesi konusuna bu yönüyle de bakmalarının yararlı olacağını düşünüyorum.

Bu noktada, bireysel emeklilik sistemi için üzerinde durulması gereken
husus, vatandaşların birikimlerinin nasıl en az kesinti ile en yüksek getiriye
sahip kılınacağı konusunda kafa yorulmasıdır. Elbette şirketler için bir kar
marjı bulunacaktır. Ancak, ülkemiz ekonomisinde gelinen bu istikrarlı ortamda geçmiş yıllardan gelen yüksek kar marjları alışkanlığının sürdürülmesi
mümkün değildir. Bu nedenle düşük kar marjları ile ölçek ekonomilerinden
yararlanılarak karın maksimize edilmesi yoluna gidilecektir. Rekabet ortamı
da bunu gerekli kılacaktır.

Vurgulamak istediğim bir diğer husus, bireysel emeklilik sistemini oluşturan şirketlerin vatandaş/müşteri/katılımcı/tüketici şeklinde muhtelif adlar
verebileceğimiz kişilerin sistemle ilgili sorunlarını, devlete başvurmak zorunda bırakmadan kendi bünyelerinde çözmeleridir.
Vatandaşın sistemle ilgili problemleri esasen genellikle en başında doğru bilgilendirmenin yapılmaması ile başlamaktadır. Bu nedenle bir bireysel
emeklilik ürünü satılmadan önce o ürünle ilgili doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Bu bilgilendirme yalnızca devletin zorunlu kıldığı formaliteleri yerine
getirmek olmamalı basit bir dille vatandaş gerçekten bilgi sahibi kılınmalıdır.
Burada şirketlerin satış elemanlarına verecekleri satış kültürü büyük önem
arzetmektedir.
Satış sonrasında da mutlaka katılımcıların sisteme ilişkin sorunlarına pozitif ve iyiniyetli yaklaşılmalı ve sorun süratle çözümlenmelidir. Burada özellikle vurgulamak istediğim husus, sistem henüz küçük ve sorunlar ortaya
çıkmamış iken önceden bu yönde gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Sonradan
alınacak tedbirler yok olan güven duygusunu geri getirmeyecektir.

Son olarak burada Müsteşarlığımızca bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan bahsetmek istiyorum.
Hepinizin bildiği üzere, son yıllarda yapılan çalışmalar ile hem Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu çıkarılmış, hem de buna bağlı pek çok
yönetmelik, tebliğ ve diğer ikincil düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bütün bu
düzenlemeler ile sistem kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır.
20

Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili 6 Haziran 2005 tarihli verilere baktığı-

mızda;

- Katılımcı sayısının 476 bine,

- Sözleşme sayısının 501 bine,

- Toplam katkı payının 465 milyon YTL'ye,

- Yatırıma yönlendirilen toplam tutarın 544 milyon YTL'ye,
ulaştığı görülmektedir.

Bahsi geçen birikim tutarları içerisinde 100 milyon YTL'lik kısım hayat sigortalarından aktarımla gelmiş bulunmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımı
başlangıçtan itibaren aynı seviyede devam etmekte, %75'i 25-44 yaş arasında bulunmaktadır. Sözleşmelerin dağılımı da başlangıçtan itibaren aynı
yapıyı korumuş %78 bireysel ve %22 grup sözleşmeleri olarak gerçekleşmiştir. Para birimleri bakımından da Türk parası ağırlığını korumakta, sözleşmelerin %80'ini Türk parası sözleşmeler oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda
yapılacak değişiklikler ilgili kuruluşlar ve kamuoyunun görüşlerine açılmış
bulunmaktadır. Kanunda yapılacak değişikliklerde temel olarak iki grubun
sisteme katılımı hedeflenmektedir;

- Birinci grupta şirketler yer almaktadır. Kanun değişikliği ile, işyeri sahiplerinin çalışanları lehine grup emeklilik sözleşmeleri yapmaları hususu düzenlenmiş olacaktır.
- İkinci grupta ise, vakıf ve sandıklar yer almaktadır. Kanun değişikliği ile
vakıf ve sandıklardaki birikimlerin gönüllülük esasına göre bireysel
emeklilik hesaplarına aktarımı düzenlenmiş olacaktır.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kısmi kanun değişiklikliği ile özellikle grup bazlı katılımları artırmayı amaçlıyoruz. Bu düzenleme ile birlikte
yapılacak bir dizi ikincil mevzuat çalışmasından sonra sistemin yeniden ivme kazanacağı ve hedeflenen katılımcı sayıları ile fon büyüklüklerini aşacağı ümidini taşıyoruz. Bu suretle bireysel emeklilik sisteminin gelişimine kamu katkısını da sağlamış olacağız.
Bu vesileyle, bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesi amacıyla Müsteşarlığımıza bildirilecek her türlü görüş, öneri ve düşünceye açık olduğumuzu belirtiyor, seminerin başarılı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.
_____________________
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TEBLİĞ OTURUMU
Başkan
Tebliğ Sahibi
Tebliğ

: Selçuk MARUFLU
İ.A.V. Yönetim Kurulu Üyesi
E. Parlamenter

: Ali Haydar ELVEREN
Hazine Müsteşarlığı
Bireysel Emeklilik Daire Başkanı
: Bireysel Emeklilik
Sisteminin Geliştirilmesi
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BAŞKAN SELÇUK MARUFLU:

Değerli katılımcılar, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Seminerin tebliğ
oturumunu açıyorum. İktisadî Araştırmalar Vakfı daima olayların önünde gitmesini bilmiş bir kuruluş. Bireysel emeklilik konusunda da gündemi çok iyi
yakalayan bir seminer düzenliyor. Ben de İ.A.V.’ın bir üyesiyim. Bu tebliğ
oturumunda konuşmacımız sayın Ali Haydar Elveren. Sayın Elveren Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Dairesi Başkanı.

İzninizle kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. Sayın Elveren, 1966 Urfa
doğumlu. ODTÜ iktisat bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1994 yılında
Orta Doğu Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında City Ünivercity London da aktüelya bilimlerinde yüksek lisans yaptı. 1999 yılında Banka Commerciale İtalya Türkiye temsilciliğinde çalışmaya başladı. Daha sonra Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünde Özel Emeklilik Dairesi Başkanı
oldu. Halen bu göreve ek olarak da Hacettepe Üniversitesinde de öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Emeklilik Gözetim Merkezi Müdürüdür, Yönetim Kurulu üyesidir. Çok önemli bir konuyu burada, ele alıyoruz.
Yeni bir sigorta kolu ama bildiğiniz gibi özellikle Amerika'da security fons denilen fonların toplanıp ekonomiye kazandırılmasında çok etkili bir sigorta
dalı olarak oralarda yerleşmiş. Türkiye'de bu sigorta kolu yerleşir ve ekonomiye de bir katkı sağlar. Sözü daha fazla uzatmadan sözü sayın Elveren'e
bırakıyorum. Buyurun efendim.
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BİREYSEL EMEKLİLİK
SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ali Haydar ELVEREN

Hazine Müsteşarlığı
Bireysel Emeklilik Daire Başkanı

Çok teşekkürler sayın başkan. Değerli katılımcılar, Eylül 2003 de bireysel emeklilik sistemine ilişkin İ.A.V.’ın düzenlediği semineri vardı. İbrahim
Bey'de oradaydı, daha geniş katılımlı. Sistemi başlamasından önce tanıtmıştık. Bu defa bu güne kadar neler oldu ve bu noktadan nasıl daha ileriye
götürürüz noktasında bir toplantı tertip ettiklerini belirttiklerinde hiç düşünmeden katıldık. Bu vesileyle de kendilerine teşekkür ediyorum.

Ben diğer panel de bazı konularda BES’in bildirimlilik düzeyi arttığı için
çok fazla detaya girmeyeceğim ancak gereklimiydi veya iş olsun diye mi
BES diye yaratıldığında, katılımcı sayısına baktığımızda gerekli olan bir hususmuş. Yani bir beklenti bir ihtiyacı karşılıyormuş. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyordu? Hem Çalışma Bakanlığından Tahsin Bey'in belirttiği, hem diğer konuşmacıların belirttiği sosyal güvenlik sistemi içindeki yapısal sorunlar hem ülkenin hem de bireylerin yarınlara geleceklere yönelik, yaşlanan
nüfusa yönelik fon ayırmalarının gerekliliğini ortaya çıkarıyordu. BES de bireylerin kendi emekliliklerine yönelik fon oluşturmaları, emeklilikte kullanmak üzere fon oluşturmaları için oluşturulmuş bir sistemdir. Hazırlık süreci
1999 yılı Ağustos ayında ilk sosyal güvenlik reformu yapıldıktan sonra kurulan alt komisyon, BES alt komisyon çalışmalarına dayanmaktadır. 99 yılındaki o çalışmalar 2001 yılında kanun tasarısı olarak mecliste yasallaştı.
Ama uygulamanın başlangıcı 27 Ekim 2003. Yaklaşık bir 20 aylık bir süre
geçti ama geriye doğru baktığımızda 6 yıllık-7 yıllık bir hazırlık ve başlayış
dönemi var. Dolayısıyla çok da uzun bir süre 30-40 yıl sonra konuştuğumuzda bu süreler anlamsız kalacak. Ama bir noktada başlamamız gerekiyor.
Burada hassas olan bir nokta var; sosyal güvenlik sisteminden ayrılan
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temel özelliklerini belki diğer panelistler daha ayrıntılı açıklayacaklar, BES
ile ilgili ilk sunumları yaptığımızda Çalışma Bakanlığındaki komisyon toplantılarında çok değişik kurumlardan temsilcileri de çağırmıştık, bireysel ne demektiyi anlatıyoruz. Bireysel her bir bireyin ödediği katkının kendi hesabında kendi adına takip edilmesi, o katkıların kendi adına yatırıma yönlendirilmesi bu önemli bir şeydir. Bu farklı bir şey sosyal güvenlik sisteminde. Yani
sosyal güvenlik sisteminde çalışanlardan elde edilen gelirin emeklilere dağıtılmasına yönelik bir havuz sistemi dağıtım sistemi değil, tamamıyla bireysel hesaplara dayalı bir sistemdir. Emeklilik ne demek? Bu da çok ilginç bir
konu çünkü Türkiye'de kamu emeklilik kavramını yok etmiş sosyal güvenlik
sisteminde. Bayanlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli oldukları bir
sistem var kamuda. Özel sektörde ise hayat sigortaları insanları bazen 2 yılda bazen 10 yılda emekli yapacaklarına dair yaş kıstası gözetmeden emeklilik taahhüdünde bulunmuşlar. Emeklilikte kullanılmak üzere zorunlu tasarruflar gibi mekanizmalar getirilmiş. Emeklilik kavramı yoktu Türkiye'de. Biz
o zaman dedik bu emeklilik nedir? Emeklilik, yaşlılıkla ilintili bir şey. All they
age in come sosyal güvenlik, İngilizcesiyle. Yaşlılıkta verilen artık çok bir çalışma yaşamının sonunda elde edilen gelirle ilintili bir dönem. Dolayısıyla,
belirli bir yaş olması gerekiyor. Bu birkaç nedenle önemli aktüelyal dengeler
açısından da baktığımızda. Eğer siz sisteme 10 yıl-20 yıl katkıda bulunup
30 yıl maaş almaya kalkarsanız yatırdığınızdan daha az para alırsınız ama
30 yıl ............ katkıda bulunup 10 yılda almak istediğinizde yatırdığınızdan
4-5 kat fazla maaş alırsınız. O zaman maaşların elde edilen gelirin %5’i
%10’u ile gelirinizin %40’ı %50’si arasında bir gelir elde edebilmeniz mümkündür. Emeklilik, insanlar şu anda çocuğuma diyor emeklilik yaptırmak istiyorum 18 yaşına geldiğinde maaş alsın. Bu emeklilik değildir yani emeklilik, çalışma yaşamının aktif çalışma yaşamının sonudur. BES de aktif çalışma yaşamında, kişilerin bu sisteme katkı yapıp aktif çalışma yaşamının sonunda bunu bir ek olarak alabilmesine yönelik oluşturulmuş bir sistemdir.

Ben istatistikler üzerinden biraz bugünkü noktaya nasıl geldik diye söylemek istiyorum. Öncelikle neden 30 Mayıs veya 6 Haziran şimdi de 13 Haziran? Emeklilik gözetim merkezi şu an her pazartesi itibariyle datalar yayınlıyor. Dolayısıyla pazartesinin hangi güne denk geleceğine ilişkin de tarihsel bir değişim söz konusu değil. Bir dahaki istatistik 20 Haziran itibariyle olacak. Ama her Perşembe günü yaklaşık yani çok aksilik olmazsa her
Perşembe günü o haftanın pazartesi günü itibariyle dataları açıklanıyor. Burada kullandığım datalarda ayrıca bir kaynak belirtilmemişse emeklilik gözetim merkezinde kullanılan kaynaklar tabii ki bir kısmı da SPK nın web sayfasından alınmış kaynaklar bilgiler.

11 emeklilik şirketimiz var. Az başvuru oldu, az başvuru olması için özel
bir çaba sarfettik. Çünkü başvuruyu reddetmek çok zordur. Zorlu bir iş, ser28

mayedarların gerçekten kaynak akıtıp, kar beklentisini öteledikleri bir sistem, ciddi bir sistem, ciddi sermaye gruplarının gerçekten inanarak girdikleri bir sistem oldu. Bunu da zaten uygulamalarında başarıyla görüyoruz. Her
kişinin değişik ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda plan tasarlandı. Bu planların
içerisinde de 83 den fazla emeklilik yatırım fonu, değişik planlar içerisinde
çeşitli risk ihtiyaçlarını yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunuldu. Bunu yaklaşık şu anda lisanslı, sınavı geçmiş 9.500 civarında bireysel emeklilik aracısı sunmaktadır. Bunun sonucunda da 13 Haziran itibariyle 481.000
kişi katılımcı sayısı, sözleşme sayısı 506.000, sözleşmede birden fazla aynı kişinin birden fazla sözleşmesi olabiliyor BES de. Ama biz tek bir bireyi
TC. kimlik numarası itibariyle takip ettiğimizde katılımcı sayısı bizim için
önemli. 481.000 ama burada da gizli olan bir 30.000 kişilik sayı daha var o
da kredi kartlarıyla sisteme girmiş ancak henüz kredi kartlarından tahsilat
yapılmamış yaklaşık bir 30.000 kişi var. O da her halükarda şimdi 500.000’i
geçmiş durumdayız katılımcı sayısı açısından. Fonlar gittikçe artıyor, her
hafta artıyor, her hafta düzenli artıyor. O açıdan rakamları da verelim ancak
bu haliyle bile 20 aylık haliyle bile anlamlı rakamlara doğru gitmeye başlıyor. Yani anlamlı rakam derken geçen bir toplantıda Bilgi Üniversitesinde bir
toplantı olmuştu, orada çok değerli bir hocam bugünkü konuşmaların aksine bu fonlar ülke ekonomisiyle karşılaştırıldığında çok küçük çok anlamsız
diye böyle bir eleştiri getirmişti. Ben de o zaman dedim ki; 26 Ekim 2003 de
konuşuyor olsaydık bunu bu toplantıyı sıfır Lira vardı. Şimdi hani 100 yıldır
bu işi yapan ülkelerin datasıyla 20 aydır bu işi yapan Türkiye'nin datasını
yan yana koyduğunuzda elbet anlamsız bir rakam ama bizim katılımcı sayımız AB deki birçok ülkenin nüfusundan fazla yani bir de öyle düşünmek
lazım bu işi. O açıdan bugünkü katılımcıların pozitif olumlu görüşleri bence
olumlu beklentiler yaratır. Bence de sistem bu açıdan ilk aylarında oldukça
iyi gidiyor. Beklentilerimizin üzerinde, ileride ne bekliyorduk karşılaştırmalarında da onu bilahare söyleyeceğim.

Kimler katılıyor diye baktığımızda her yaş grubu itibariyle bakıldığında
sayın genel müdürüm de belirtti, çoğunluk beklenti çalışan insanların katılması üzerine dayalı bir sistem. Çoğunluk da 46 yaşın altında %80 den fazla 85 den fazlası 46 yaşın altında. Peki 46 yaş veya 56 yaştan sonra katılanlar niçin katılıyor diye, onu da araştırdık; vergi teşvikleri var. Kişi diyor ki
ben tasarrufumu yaparım zaten çalışıyorum bir gelirim var, vergi teşviğinden yararlanırım. Eğer o dönemde vefat halindedir bu varislerine gidecek.
Dolayısıyla bu bir hem emeklilik sistemi ama emeklilikte tasarrufu olan veya çalışmaya devam eden yine devamı mümkün yani illaki 56 yaşında ayrılma söz konusu değil. O zaman 56 yaşından sonrakiler için de bir tasarruf
sistemi haline pekala gelebiliyor, o açıdan bir sıkıntı yok. Bu grafik de zaten
yaş aralıkları itibariyle onu göstermekte. Ama 56 yaşın üzerindeki sayı gittikçe azalıyor. Zaman içerisinde biz 25-46 yaş aralığındaki oranın gittikçe
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daha artacağını düşünüyoruz. Bu da çok beklentilerimizle örtüşen bir şey.

Yine bakıyoruz bireysel katılım sayısı çok fazla. Yine konuşmacılar değindi, bireysel emeklilik tasarrufu yatırım sistemi kanunundaki yapacağımız
değişikliklerle bu grafiği tersine çevirmeyi düşünüyoruz yani işveren katkılı
emeklilik planlarını teşvik ettiğimiz taktirde işveren katkılarının daha fazla
olacağını düşünüyoruz. Bu durumda da şirketler daha büyük katılımcı sayısına daha az masrafla ulaşacaklar, ölçek büyüyecek, maliyetler azalacak,
azalan maliyetlerden bireysel katılımcılar da yararlanacaktır yani sadece
grup işveren katılımcılar değil sistemin tamamında maliyetler aşağıya indiğinde bundan herkes yararlanacaktır diye beklentimiz var.
Nerelerden katılım var? İl bazında da aslında vardı fakat şu anda bu
emeklilik gözetim merkezinin 2004 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin BES in gelişme raporundan alınmış bir grafik. Büyük çoğunluk tabii ki yine beklentiler
doğrultusunda milli gelire katkı açısından en büyük katkıyı sağlayan illerden
geliyor. Ama ilginç olan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de son derece potansiyeli yüksek gelir düzeyi yüksek illerimiz var. Ama
henüz oralara ulaşmada sıkıntımız olduğunu gösteriyor. Oralarda da büyük
bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Yine beklentiler doğrultusunda coğrafik
bölgelere baktığımızda Marmara, Ege'den ortalama katkı payı Doğu, Güneydoğu Anadolu'daki ortalama katkı paylarına göre daha yüksek yani o
bölgedeki insanlar daha fazla katkıda bulunuyorlar sisteme. Diğerleri katılıyor ama katılırken bile gelir düzeyi belki biraz daha düşük. Ortalama katkı
tutarı daha az. Bu, şirket bazında da çok çok daha farklılaşıyor yani bazı şirketlerin portföyü çok daha illere yoğunlaşmış ve ortalama katkı tutarı çok
yüksek, hedef kitleleriyle çok yakından ilintili.

Yine biraz önce söyledim, çalışan insanların katılacağını beklediğimiz bir
sistem. Çalışan insanlar da düzenli aylık geliri olan insanlardır. Çoğunluk
aylık ödeme yapan insanlar. Çok az bir grup yıllık ödeme yapıyor ama asıl
beklenen, olması gereken düzenli elde edilen gelirin bir kısmının emekliliğe
yönelik olarak tasarruf edilmesidir. Bu açıdan da son derece beklentilerimize uygun. Benzer şekilde artık o dövize endeksli, ayda 100 Dolar ödedim
gibi kavramlar yerine, TL üzerinden ödeme var ve bu sistem hani başladığında veya tasarlandığında da henüz daha YTL ye geçiş yoktu. Ancak TL
ye olan güven ve sistemin kendi tasarımı yani katkıların istenilen fonlarda
yatırıma yönlendirilmesi sistemi TL ye olan, TL üzerinden yapılan işlemleri
arttırdı. Dolar ve EURO üzerinden olanlar da aslında endeksleme olarak sadece kullanılan bir sistem. Büyük çoğunluk TL.
Yine baktığınızda Türkiye'deki finans kesimindeki gelişmelerin BES’e
yansımasını da görüyoruz. Eskiden yani bireysel emeklilik sisteminde 1980
li yıllarda posta çekiyle ödemelerin yapılıp hani çuval çuval posta çeklerinin
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şirketlere gelip ayrıştırılıp yatırıma yönlendirildiği bir dönemde başlayamazdı diye düşünüyorum. Bugün büyük çoğunluk ödemelerin otomatik ödeme
dediğimiz yani kişinin ödeyip ödememe inisiyatifinin olmadığı, kendiliğinden
yapılan ödemeler. %55’i kredi kartı, %18’i otomatik ödeme ki bu havalelerin
içerisinde de muhtemelen internet bankacılığından ve oralardan yapılan
ödemeler var. Bence bu da son derece önemli. Dolayısıyla, finans sektörünün bir parçası oradaki gelişmelere çok yakın burada yansımalarını da görüyoruz. Ne kadar kolay olursa ödeme o kadar kişiler bir zahmet olmayınca
doğrudan her ay kazandığı gelirden bunu aktaracaklar. Bu otomatik ödemenin içerisinde muhtemelen banka dışı kurumların kendi personeli için doğrudan kaynaktan kesinti yöntemiyle de yaptığı ödemeler olduğunu düşünüyorum. Belki onu özellikle ayırmak gerek, o da çünkü çok etkin bir işlem. Bir
avantajı ne onun? Vergi iadesinde herhangi direk bildirime, makbuz düzenlemesine gerek kalmadan kurum, kesintiyi yapıp ilgili şirketin hesabına parayı aktarırken aynı zamanda vergi iadesiyle ilgili işlemleri de otomatik olarak gerçekleştirmiş oluyor. Biz o açıdan hazine müsteşarlığı olarak şanslıyız, öyle bir işlem hem kredi kartında hem de maaştan kesinti ikisi de olsa
otomatik olarak vergi iadesiyle ilgili herhangi bir külfetimiz yok, her ayı düzenli alıyoruz.

Yine büyük bir değişiklik yaşandı BES ile birlikte. Daha önce acenteler
ve bazı şirketlerde çok az olan direk satış kadroları yoğun olarak vardı ve
acenteler ağırlıklıydı. Kısa süreli sektöre giriş çıkış pazarlama ve satış organizasyonu adı altında olanlar vardı. Çok başarılı olmayan bir sistemdi. Biz
burada dağıtım kanallarına yönelik hem aracılık diye bir kavram geliştirdik,
aracılık faaliyeti bizim için önemlidir dedik. Kimin hangi kurumsal adlı altında bu işi yaptığı değil yani acente broker önemli değil, kim satış yapıyorsa
belirli bir nitelikte olması gerekir diye düşündük ve ona standartlar getirdik.
Yapısı gereği maliyetler çok düşük olduğu için yani maliyetler çok yüksek fakat kesintiler çok düşük olduğu için şirketler daha uzun vadeli bir bakış açısıyla dağıtım kanallarını organize etmeye başladılar. Bankalar ve onların
sermaye grupları bu işe daha fazla kaynak ayırınca, onlar yakın olarak
BES’in bankanın bir finansal ürün yelpazesi içinde önemli bir paya sahip
olabileceğini düşündüler. Tabii bunda bankacılıktaki kar marjlarının da azalmasının etkisiyle. Direk satış kadrolarının artık yoğun olarak satış yaptığını,
yani çoğunluk satılan bireysel emeklilik ürünlerinin içerisinde acentelerin
payının %10 gibi düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz. Çünkü acenteler ticaret yani yapısı itibariyle daha yüksek gelire ihtiyaç duyan bir örgütlenmedir, zor bir iştir. BES de çok düşük kesintiyle şirketin acente aracılığıyla yapılan bir satışın finansmanını sağlaması güçtür, yine sağlarlar ama öz kaynağından yemesi gerekir. Zaman içerisinde büyük acentelerin ortaya çıkacağını ben bekliyorum. Küçük acentelerin yaşayabileceği bir ortam BES bu
açıdan uygun bir ortam değil diye düşünüyorum.
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Biz ne bekliyorduk? Ne oldu? diye çok önemli çünkü maalesef diyelim bu
toplantıya davet edilirken de şöyle bir cümle geçti; biliyorsunuz BES ilk yılında başarısız oldu diye davet edilirken de sadece yani bu başarısız olduğuyla ilgili büyük bir yanılsama şuradan yapılıyor, her şirkete soruyorlar diyorlar ki siz bu sene ne hedefliyorsunuz? O diyor ki ben 100, Pazar payında %15, öbürü %15, %15. %15’leri topladığınızda %165 ediyor. Siz her şirketin Pazar payıyla ilgili beklentilerini üst üste koyup sonra katılımcı sayısına baktığınızda mümkün değildir ona ulaşmanız. Çünkü birisi diyor ki ben
şu grubu alırım, o diyor ben bu grubu alırım, diğeri diyor ben o grubu alırım.
Sonuçta hedef kitle aynı hedefe ok atıldığı için bazı şirketler onu vuruyor,
bazısı vuramıyor. Herkesin kendine özel bir pastası var ki başkasının az
ulaşabildiği bir de ortak pasta var. Ortak pastaya bir şirket aldığı zaman ki
bu sizlerin hepinizin başında bir ihaleye girersiniz, teklif verirsiniz bir şirket
kazanır. Dolayısıyla tek tek şirketlerin datalarına bakıldığında o sonuç doğru olmayacak diye düşünüyorum. Bu sene sonucunda sektör ne bekliyor diye rakamlara bakmak istiyorsanız yine emeklilik gözetim merkezinin gelişme raporunun altıncı bölümünde var, 680.000 civarında olabilir diyorlar sektör beklentisi. Yine onları da yaparken herkes kendi Pazar paylarıyla ilgili biz
topluyoruz bir şeyler yapılıyor. Aslında baktığınızda o kadar da şey değil yani biraz kendi Pazar paylarını daha yüksek gördükleri için kaynaklanıyor.
Ama gelişmeler özellikle fon tutarı açısından tahminen dokuzuncu onuncu
ayda bu seneki hedeflerimize ulaşmış olacağız.

Peki ilk yılında ne oldu? biz kendi tahminimiz yani bu sistem başladığı
zaman kendi kurumumuzda ilgili amirlerimize sunduğumuz toplantılarda
kullandığımız rakam; biz ilk yıl 287.000 kişi tahmin ediyorduk, 314.000 kişi
oldu. Sözleşme sayısı biraz daha fazla; yani kredi kartını da dahil ettiğimizde 332.000 kişi vardı. Geçmişiz tahminimiz doğruymuş diye kendi tahminimiz. Fon tutarı olarak ama çok büyük bir hata yapmışız; 63 milyon Dolar ilk
yıl toplanır diye bekliyormuşuz bunda biraz kurun da etkisi var ama 196 milyon Dolar olmuş, 37 milyon doları hayat sigortalarından gelmiş, ama onu çıkardığınızda da 2,5 kat daha fazla fon tutarına ulaşmışız birinci yılın sonunda. Bunda birkaç neden var diye bekliyoruz; bir, insanlar biz hayat sigortalarına ortalama yapılan katkı payları üzerinden tahmin yapıp biraz daha
yükseğini almıştık ama insanlar artık ciddi rakamlar söylüyorlar. Artık ben
100 Dolar ödeyeyim, 100 milyon ödeyeyim öyle bir kavram yok. Maaşımın
bir oranı kadar ödeyeyim dendiğinde gelirle orantılı katkı var, ortalama katkı tutarlarının oldukça yüksek gerçekleştiğini yani girenlerin anlamlı rakamlar ödediklerini, 10 YTL ödeyerek emekli olacak öyle bir beklenti içindeki insanların bu sistemde olmadığını görüyoruz. Bu çok önemli diye düşünüyoruz. Şu andaki rakam da 400 milyon Doları geçmiş durumda. Her hafta artıyor yani aslında ileride muhtemelen bu yılın sonuna doğru her gün dataları görüyor olacağız. Her gün sisteme katılım var yani tahminlerimiz de var
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hatta yaz döneminde biraz duraksama olacaktır hafif, insanlar tatile gidiyor.
Hani plajda tam keyif halindeyken imzalayanlar olursa sözleşmeleri bilemem ama büyük bir çoğunluk özellikle Ankara'da düşer çünkü bütün okullarda kapandı herkes yazlıklara gidiyordur. Ama okullar açıldıktan sonra
tekrar bu artış trendinin daha da fazla olacağını düşünüyorum. Bu trend tabii nasıl zıplar yani belli bir trend var, nasıl zıplar? Kanun çıktığında grup
emeklilik planlarıyla bu sayı artar.

Beklentimiz piyasa yapısı ve şirketler açısından öngörülerimizde gidiyor.
Ama bu çok rekabetçi bir piyasa olacak diye bekliyorduk, çok zorlu bir piyasa. İlk satış maliyetleri çok yüksek ama öz kaynak gerektirmesi çok yüksek,
kar çok az şirketler açısından. Geçen bir toplantıda bir şirketin yönetim kurulu başkanının dediği gibi yani mutlak şirketler kar yapması gerekiyor ama
çok zorlu bir alan. Dolayısıyla biz çok fazla şirketin yaşayabileceği alan olarak düşünmüyoruz burayı yani 20-30 şirketi kaldırabilir bir piyasa değil, birleşme ve ölçeği büyütme açısından şirketler arasında iş birliği veya birleşme satın almaların geleceğini düşünüyoruz.

Sistemin başarısı veya başarısızlığıyla ilgili bir diğer beklenti de, yabancılar ne düşünüyorlar sistemle ilgili. Girmek istiyorlar, hazırlık yapıyorlar ve
her gecikmeleri olmak istedikleri şirketlerin veya giriş maliyetlerini arttıran
bir unsur. Çünkü rakibi 10.000 katılımcıya sahipken sisteme giren birisi başka bir şey, rakibi 100.000 katılımcı varken kendisi girip ................... sözleşmesi sathındaki maliyetler başka bir şey. Öbürünün markası var, ismi var ve
yavaş yavaş çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Dolayısıyla her geçen gün bir
başka şirketin piyasaya girmesinin maliyeti çok daha yükseliyor. O açıdan
da şirketlerimizin değerini arttıran bir unsur olarak düşünüyoruz. Bu grafik
fon işletim masraf kesintilerinin 2004 yılı sonuna doğru nasıl bir seyir izlediklerine ilişkin yine emeklilik gözetim merkezindeki uzman arkadaşlarımızın hazırladığı bir grafik. Rekabet öyle ki sadece birinci yılın sonunda gittikçe aşağıya doğru iniyor. Yani önce başlangıç %000 10’du günlük kesinti, bu
bile menkul kıymet yatırım fonlarındaki en düşük kesinti oranıydı. Ona rağmen şirketlerimiz hızlı bir şekilde gelirlerini yani kara geçiş sürelerini öteleyerek fon işletim masraf kesintilerinde aşağıya doğru bir iniş yaptılar. Dolayısıyla bu rekabet bir noktada belirli bir çizgide devam edecek diye düşünüyoruz çünkü çok fazla indirdiğiniz zaman evet belki çok uzun süre dayanan
sermaye grubu kalabilir ama sektöre zarar verebilir. Sağlıklı, güçlü, mali
bünyesi kuvvetli şirketlerin olduğu bir sektör ancak katılımcısına iyi hizmet
sunabilir. Yani hep en ucuza bir hizmeti satın almak çok doğru değildir, hakkını vermek değerini vermek gerekir. Değer de iyi hizmetin karşılığının bir
maliyeti vardır.
Yine etkilere baktığımızda ben hızlı geçeyim, İbrahim Bey daha belki detaylı olarak verir. Daha fazla hisse senedine yatırım yapan katılımcılar var
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BES’de. Bu da ilginç bir şey çünkü insanların tercihleri bizim sermaye piyasalarını etkiler açısından baktığımızda doğru bir beklenti onu gerçekleştiren. Yine benzer şekilde kamu iç borçlanma senetlerinden emeklilik yatırım
fonları daha uzun vadeli yatırım yapıyorlar. Bu da hem TL. de hem dövizde
hem Eurobond da, bu da yine beklentilerimiz ölçüsünde. Daha uzun vadeli
yatırım araçları olsa emin olun buradaki vade yapıları yine daha uzun vadeli hale gelecektir. Gittikçe de emeklilik yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı
olarak para ve sermaye piyasalarındaki etkisi artarak devam edecek diye
düşünüyoruz.

İstihdama etkileri aslında çok önemli. İstihdamın iki boyutu var; yani biz
orada da hep onu söylüyoruz 2001 yılındaki kriz döneminde yeni eleman
alan yeni istihdam yaratan tek sektörüz. Yani çok ilginç, aslında devlet bir
başka sektörlerde yeni bir istihdam alındığında SSK, prim kesintisi dahil her
türlü teşvikleri veriyor. Kimsenin aklına yani burada 9 bin küsur ki bunların
içerisinde aslında sınava girmeye devam eden 10 binin üzerinde insan var.
Bunların işe alım süreçleri, bunların maliyetleriyle ilgili ki çok pahalı bir şey
bir aracının istihdamı. Burada kimse teşvik vermek diye bir şey aklına gelmiyor ki bizim şirketlerimiz de pek talep etmiyorlar. İş-kur ile biz özelleştirme sosyal destek projesi kapsamında bir proje geliştirdik, orada 900 e yakın kişi bir AB ........... kapsamında meslek edindirme süreçlerinde ilk eğitim
masraflarının bir kısmının karşılanmasına yönelik iş-kur ile bir projemiz oldu. Bazı şirketlerimiz devam ediyor. Net orada 900 ün üzerinde bir istihdam
artışı oldu. ama onun dışında şimdi pazarlama satış elemanlarına baktığımda bu işi meslek kabul eden, son derece iyi eğitimli, iyi kazanan, gelecekte
de burada çalışmak isteyen insanlar görüyoruz. Bu da bizim bireysel emeklilik aracılığıyla yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu. Artık bilmiyorum
ama tek sektör herhalde pazarlama satış, bir ürünün satış sürecinde mutlaka bir sertifika kimlik kartı olacak arkasından satış yapabilir denen tek sektör. Zaman içinde bu sürecin hayat sigortalarına ve diğer sigorta kollarına
da yansıyacağını düşünüyorum. Yani 9496 tane kişi sınava girmiş geçmiş,
geçtikten sonra ancak diyor satış yapabilirsiniz. Bu da çok pahalı çünkü 1
aylık bir eğitim var, arkasından eğitimi alanlar başvuruyorlar EGM’ye, belki
şirket 1 ay 2 ay cebinden finanse ediyor, sahaya bile süremiyor o satış elemanını. Ancak diyor sınavı geçersen sen satış yapabilirsin. Bu da pazarlama satış sürecinde güveni arttırmak doğru bilgilendirme açısından çok
önemli. Ne kadar kaliteli ürün olursa olsun, siz onu nihai katılımcıya doğru
şekilde aktaramadığınızda beklentilerin üzerindeki Tahsin Bey değindi, yanlış beklentiler yarattığınızda o zaman memnuniyetsizlik yaratılıyor. Doğru
söyleseniz yeterli ama yanlış beklenti yarattığınızda kişi benim bu noktada
bana yanlış bilgi verilmiş acaba başka noktalarda da yanlış bilgi verilmiş mi
diye yanlış bir kanıya uyanacaktır. O açıdan hem bireysel emeklilik aracılarıyla hem diğer meslek edindirmeye yönelik yine bizim AB nezdinde girişim34

lerimiz var, EGM nin Kadir Has üniversitesiyle iş birliği var. Bu konuda ciddi bir alt yapı oluşturulmaya başlandı. Bu iş artık bir meslektir, bu iş uzun süreli ciddi yapılması gereken bir iştir. Çünkü insanların emeklilikleriyle ilgili
tavsiyede bulunuyorsunuz ve bir kişi emekliliği nezdinde geriye doğru dönüp ben yanlış yapmışım dediğinde o yanlışını telafi edeceği bir zamanı
yok. Dolayısıyla emeklilik sürecinde finansal ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenmesi, o ihtiyaçlarına uygun ürün, bireysel emeklilik ürünü demiyorum,
çalıştığı dönemdeki ihtiyaçlarına uygun finansal araçların alınması, tavsiye
edilmesi gereklidir. Çoğunlukla da bana sorulduğunda ki özellikle hazine
müsteşarlığı ve dış ticaret müsteşarlığında arkadaşlarımız bir pazarlama
satış elemanıyla konuştuklarında bazı detay soruları bizlere soruyorlar. Çoğunlukla ilk sorulan da bir bakıyorum ki kişinin birinci ihtiyacı bireysel emeklilik değil, yıllık vefat sigortası, risk teminatlı hayat sigortası ürünü. Çünkü
yani çoğu insan bilmez kamuda 10 yıldan önce, 10 yıldan az hizmet süreniz varsa size emekli maaşı bile bağlamıyorlar diye hatırlıyorum. Siz 9 yıllık
veya 1 yıllık devlet memurusunuz, önünüzde daha 30 yıllık bir süre var ama
BES de 1 milyarınız birikmiş, tamam. Yarın vefat ettiniz ne olacak? 1 milyar
oradan bir de emekli sandığı size toplu para verecek. Ama risk teminatı hele hele çocukluysanız mutlaka önce hayat sigortası daha sonra çünkü risk
yani bazı ürünler neden hayat sigortası var? Neden bireysel emeklilik var?
Neden diğer ürünler var? Bu bir yelpazedir, kişinin değişik ihtiyaçlarını karşılar. Dolayısıyla birbirinin yerine geçen ürünler değildir, bir yelpaze içerisinde emekliliğe yönelik ihtiyaçlar, finansman kısa süreli finansman gereksinmeleri için farklı ihtiyaçlar, risk teminatı için farklı ihtiyaçlar yer alacaktır.

Biz sistemin geliştirilmesine yönelik ne yaptık? Sayın Genel Müdürüm
kısmen değindi. Ben biraz daha belki sorular da olursa, süre durumum nedir ona göre biraz hızlı anlatıyorum normalden. Siz soru cevap kısmını biraz arttıralım çünkü tahminen, en sonramı? Tamam o zaman, tamam evet
evet. Çok az aslında kanun değişikliği diyoruz ama kanuna ekleme şeklinde yaptık. Yani mevcut kanun çok büyük bir uzlaşma sonunda çıktığı için
çok fazla oralara müdahale etmedik çabucak çıksın diye. Birinci yapmak istediğimiz; ......... grup emeklilik planlarını geliştirmek istiyoruz. Grup emeklilik planları şu anda da var. Ne yapılacak burada? Yapılan şu; işveren katkısı kanunda tanımlandı. Vergi mevzuatında var ama taraf olarak grup emeklilik sözleşmelerinde işveren ortada yok, tanımlanmamış ve dolayısıyla da
işveren çalışanı adına bir katkıda bulunduğunda bu katkıyı çalışan belirli bir
süreden önce iş yerinden ayrıldığında geri almasına yönelik hak etmesine
yönelik mekanizmaları oluşturamıyorsunuz. Bugünkü grup emeklilik sözleşmelerinde çok dolaylı mekanizmalarla bunlar getirilmiş. Biz bunun yani dolaylı mekanizmalarla getirilen bu tür uygulamaların katılımcının hak ve menfaatini, şirketlerin hak ve menfaatlerini korumada yetersiz kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla kanunda grup emeklilik planlarını, grup emeklilik söz35

leşmelerinin içeriklerini, tarafların hak ve yükümlülüklerini, işveren katkılarının hak edilme koşullarını ayrıntılı olarak düzenlemeye yönelik yetki alalım,
bunun esaslarını temel esaslarını kanunda belirtip yetki alalım, ayrıntılı düzenlemelerle grup emeklilik planlarının yaygınlaşması için katkı sağlayalım
diye planımız var. Bu çıktığında da ki bu şirketlerin bütçeleme dönemlerinden önce çıktığında büyük kısımda önümüzdeki yıllarda grup emeklilik planlarının yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Bunun ne faydası var? Şimdi hiçbir
zaman bir asgari ücretli bir pazarlama satış elemanı gidip gel BES’e gir dediğinde adamın yani o otobüsle mi gideyim yürüyerek mi gideyim kaygısında olan bir insan ama işyeri bazlı emeklilik planında bir işverenin tamamına
çalışanların tamamına yönelik bir ödeme yaptığında en alt düzeydeki çalışandan en üst düzeydeki çalışana kadar herkes bu sisteme gireceği için
hiçbir zaman ferdi bir hedef kitlesi olmayan kişiler de grup emeklilik planında hedef kitlemiz haline gelecek, bu da ölçeği daha da büyütecek, katılımcı sayısını daha da fazla arttıracak, çok değişik hiç alakasız yerlerden grup
bireysel emeklilik sözleşmesi olan bireysele katılımcı olan insanlar ortaya
çıkacak, bu da bizim hiç gitmediğimiz satış elemanlarının uğramayacağı
semtlerde BES’den emekli olacak fonu olan insanların oluşmasına doğal
olarak reklam olmasına neden olacak diye düşünüyoruz. Ölçeğin büyümesi doğal olarak yani ölçek ekonomileri son derece önemli. Marjlarını düştükleri zaman çok küçük maliyet avantajları yani maliyet avantajı yaratılabilir
noktalarda şirketlerin verimliliği arttırma, ölçekten yararlanma, ölçeği artan
getiri dediğimiz kavramdan yararlanmaya çalışmaları gerekiyor. Sigortacılık
sektöründe de belirli bir ölçek büyüklüğünün geçen haftalardaydı bir seminer vardı, dokuzu onunda Marmara Üniversitesi sanırım oradan gelmişti;
belirli bir ölçek büyüklüğünde sigortacılık sektöründe de şirketlerin küçük ölçekli şirketlere göre önemli maliyet avantajları olduğunu görüyoruz. Çünkü
aynı alt yapı aynı binalar 100.000 katılımcıya da hizmet verebilir 150.000
katılımcıya da hizmet verebilir. Ama 150.000 katılımcıya ulaşmak için tabii
ki pazarlama satış elemanı sayınızın artması gerekiyor bir çok organizasyon ama bazı hizmetler kişi sayısı arttığında çok fazla değişmiyor.

Diğer önemli bir değişiklik, vakıf ve sandıklar ve şirketlerdeki çalışanlara
yönelik açık emeklilik taahhütlerinin BES’e aktarılması. Burada bu vakıf ve
sandıkların bu tartışıldığında kamuoyunda aslında yoğun bir talep de var. İlk
başladığı ilk tartışıldığında vakıf ve sandıkların paralarına kamu el mi koyuyor diye, çünkü bu aralar kamu vakıflarıyla ilgili başka konular mecliste tartışılıyor. Bir de vakıflarla ilgili bir başka konu daha yine tartışılıyor veyahut
yabancı vakıflar. Yani AB kriterlerinin getirdiği işte diğer vakıfların mallarının
iadesiyle ilgili bu başka bir konu. Bu munzam gönüllülük yasasına göre kurulmuş vakıfların bazıları aslında emeklilik yapıyor veyahut sigortacılık yapıyor. Eğer bunlar, kendi çalışanlarına üyelerine yönelik emeklilik taahhütlerini BES’e aktardıklarında hem aktarma sürecinde vergi teşvikinden yarar36

lanacaklar hem de ondan sonra artık vakıf emeklilik gibi ciddi bir konudaki
riskini emeklilik şirketine devretmiş olacak, finansal sistem içerisindeki bu
yaygın, tanımlanmış, şeffaf ve oldukça iyi tasarlanmış sistemden kendi üyelerinin yararlanmasına olanak sağlayacak. Bir de toplu geçiş yaptığında ölçekten yararlanarak daha düşük maliyetlerle katılımcılara bu hizmeti sunabilecekler diye düşünüyorum. Kanun tasarısında bunun 5 yıl içinde yapılması çünkü vakıf senedinde karar almaları gerekiyor yani şunu yapmıyor kanun tasarısı demiyor herhangi bir vakıftaki bir dilekçe vererek ben vakıftaki
paramı şu emeklilik şirketine aktarmak istiyorum diye bir madde değil, vakıf
karar alacak vakıf şunu diyebilir; evet isteyen üyemiz bize başvurduğunda
biz parasını aktarırız veya toplu olarak bize başvurun biz bunları biriktirip sizin adınıza bir şirketle anlaşıp aktarabiliriz veya tamamını birikimlerin tamamını toplu olarak aktarırız diye değişik yöntemler söz konusu. Ama burada
gönüllülük yasası önemli, burada vakıf üyelerinin diğer bireysel emeklilik katılımcılarına sağlanan vergi teşviklerinden özellikle katkı payı sürecindeki
vergi teşviklerinden yararlanmaları önemli. Tabii ki orada kazanılmış hakların nasıl aktarılacağı, aktarımdan önceki ve sonraki vergisel hakların ne olacakları gibi hususlar oldukça kapsamlı düzenlenmesi gereken bir husus. Bir
de bazı vakıflar üyelerine çok değişik hizmet sundukları için vakfın mal varlığının üye bazında hesaplanmasıyla ilgili oldukça komplike problemler ortaya çıkacak. Biz de o noktada da özellikle dağıtım esaslı çalışan havuz sisteminde çok daha fazla değişik hizmetler sunan vakıf ve sandıkların bunu
nasıl yapacaklarına yönelik tavsiye niteliğinde bazı aktüelyal düzenlemeleri
de yapmayı düşünüyoruz. Onlar da önemli çünkü şu anda bazı vakıflar örneğin SSK geçici 20.maddeye tabi 18 tane vakıf var, SSK’nın mali durumundan çok daha kötü durumdalar. Çünkü SSK da istihdam artınca yeni
katılımlar oluyor. Özellikle bankaların o tür sandıklarında personel sayısı gittikçe azaldığından aktif pasif dengesi ki bu kanun da zannedersem Tahsin
Bey değinmedi, oradaki soruna da kalıcı çözüm getirmek üzere. Yani bir iş
yapıyorsanız bu işin adresi neyse, emeklilik yapıyorsanız ve kamu emekliliği kadar bir emeklilik veriyorsanız bunun yeri tek çatıysa, nasıl ki SSK,
emekli sandığı, Bağ-kur tek çatıda toplanıyorsa bankaların ve bazı sigorta
şirketlerinin sandıkları da orada toplanması gerekir ki burada da zorlayıcı
çok fazla hani şirketleri mali yönden yıpratıcı bazı düzenlemeler değil oldukça uygun. Diğer şekilde de herhangi bir yerde emeklilik adı altında birilerine
bir taahhütte bulunuyorsan bu kontrol edilmesi, düzenlenmesi, mali sistem
içerisinde standart kurallara tabi olması gerekir. Bu açıdan da vakıf ve sandıkların ve bazı şirketlerdeki emeklilik fonlarının bu isteme aktarılmasının
2007 den itibaren beklentimiz 2007’den itibaren büyük montanlı ve çok geniş katılımlı bir sistemin BES’e geleceğini düşünüyoruz. Vakıf ve sandıklardaki şu anda tahmini para 8 milyar Dolar, geçici sandıklar. Bizim kendi ön
hesaplamamız 8 milyar Dolara yakın bir para vakıf ve sandıklarda emeklilik
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adı altında yapılıyor ama bunu denetleyen düzenleyen çalışma bakanlığında çok az sayıda denetim elemanı var ve bunların uzmanlık alanları nispeten uygun ama Vakıflar Genel Müdürlüğünde, Çevre Vakfını denetlemeye
giden uzman örneğin Erdemir Vakfını da denetlemeye gidiyor, Merkez Bankası Vakfını da denetlemeye gidiyor ki Maliye Bakanlığı başka bir denetleme yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünde bu konuda bu vakıfların özellikle
munzam sandıkların artık emeklilikle ilgili faaliyetlerinin sigortacılıkla ilgili faaliyetlerinin out...... edilmesi konusunda bize de iletilen görüşler var, olumlu
düşünüyorlar. Dolayısıyla bu konunun yasalaşacağını bekliyoruz. Biz tabii
gruplarla yani bir vakıf bir grup vakıf yöneticileri diyor ki; ben bu vakıfın patronuyum o kadar parayı yönetiyorum, ben bunu yani vermekte istemiyorlar
aslında müthiş bir şey. Parayla oynadığınızda özellikle finans kesimine biraz bulaşan insanlar kurtulamazlar çünkü parayla oynamak iyi bir şeydir, güzel bir şeydir yani bulaşıcı bir hastalık gibidir. Vakıf yöneticileri de yani bu bir
kötü anlamda değil, müthiş bir gücün başına geliyorlar yani trilyonlarca Liranın başına geldiklerinde onu hiç kötü diğerlerinin lehine kullansalar bile o
gücü terk etmek istemiyorlar. Çünkü bunu out....... ettiklerinde başkaları tüm
işlemleri yapacak. Ama orada da mekanizmalar getirildi. Grup emeklilik planı, kendilerine özel grup emeklilik planı kurulabilir dendi. O grup emeklilik
planlarının fon yönetimi kurullarında görev alabilirler, kendi vakıf stratejilerine, yatırım stratejilerine uygun değişik yöntemler yapabilirler. Dolayısıyla
hepsi mümkün yani siz onu verdiğinizde belirsiz bağımsız değil, sizin bir ölçeğe göre yani makul ölçüde bir birikim tutarınız ve katılımcı sayınız varsa
en az maliyetle üyelerinize en az maliyetle bu hizmeti profesyonel bir şirketten satın alabiliyorsunuz yani neden emeklilik şirketi var? O hizmette uzmanlaşmış bir şirket. O şirket bile fon yönetimi hizmetini gidip portföy yönetim şirketinden satın alıyor. Başka bir menkul kıymet şirketi başka bir işlem
yapabiliyor, uzmanlaşma önemli. Uzmanlaşma arttıkça da getirinin artacağını bekliyoruz. Dolayısıyla vakıf ve sandıkların da kendi üyelerine en iyi
hizmeti emeklilik şirketlerine bu taahhütlerini out...... ederek daha yüksek
getiriye daha profesyonel hizmeti daha ucuza alabileceklerini düşünüyorum. Çok az kaldı, bitiriyorum. Sağ olun.
Bir de EGM 2001 yılında biz kanunu tasarladığımızda hani kavramsal
olarak aklımızın bir köşesinde vardı ama nasıl olacak ne yapacak kim kuracak gibi konular belirgin değildi. Çeşitli yönetmeliklerde, mevzuatlarda ana
sözleşmesinde kendisine göre verilen görev ve yetkileri kanunun içinde yazalım dedik. Şu anda da sistemde hazine müsteşarlığı açısından günlük gözetimde bizim bel kemiğimiz olacak bir yapıda. 11 emeklilik şirketinin büyük
çoğunlukla %99’u o 11 emeklilik şirketinin ortaklığında. %1’den de az %01
galiba hazine müsteşarlığının payı var. Sağ olsun Başak Emeklilik’ten onlar
da müşteri depayı % bedelsiz. Yani hazine beş kuruş cebinden para çıkmadan emeklilik şirketlerini günlük olarak gözetleyip denetleyecek bir merkez
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kurumuş oldu. Bu merkez de gittikçe artan bir şekilde sektörde emeklilik faaliyetlerinin zamanında, etkin bir şekilde gözetim ve denetimine yönelik alt
yapı oluşturmak üzere Hazine Müsteşarlığına bilgi sağlayacak, istatistik
sağlayacak. Şu anda da ben Mart sonu itibariyle hayat sigortalı sayısını bile maalesef diyorum, bilemiyorum ki onlar için de çalışmalarımız var ama
çok acil bir durum olsa dünkü katılımcı sayısının hepsini bilebiliyoruz. Hem
Takasbank'ın SPK’nın web sayfalarından da takip edilebiliyor hem EGM’nin
sayfalarından da takip edilebiliyor. O anlamda hani güvenlik mekanizmalarını bahsetmedim ama burada SPK’nın yıllarca yatırım fonlarındaki deneyimi, gözetim ve denetimdeki ve çoğu son derece başarılı uygulamaları ve
Hazine Müsteşarlığının görevdeki o ortak çalışmaları bence ortaya yani finans sektöründeki başarılı uygulamaları biraraya getiren bir harman oluşmuş oldu. Yani hem yatırım fonu sisteminin güvenliği, Takasbank’ta saklama, Hazine Müsteşarlığı da gözetim ve denetimdeki bazı eksiklikleri EGM
ile kapatacağını düşünüyor. Çünkü Takasbank aracılığıyla SPK, fonlar içindeki her türlü işlemi günlük olarak gözetleyip denetliyor.

Diğer tali maddeler var ama onlar da bence önemli. Kanunlardaki ufak
tefek eksikliklerimiz var. Biz yine bireysel emeklilik aracılarında eskiden kalma alışkanlık tüzel kişi gerçek kişi falan artık aracı aracıdır bizim için. Kim
satış yapıyorsa bizim için o önemlidir. İsterse oto tamircisi satsın ama yetkinse sınavı geçmişse ehilse hiç önemli değildir bizim için. Önemli olan satan kişinin ehliyetidir. Şirket ona aracılık veriyorsa o onun sorunudur yani
beni kim temsil ediyor diye şirket ........... önemlidir. Bizim için şirket kartını
taşıyorsa ehil bir insandır. Bir de burada belki önemli, emeklilik planlarının
yani zaman içinde orada mutlaka tashihlenir diyor. Zaman içinde biz emeklilik plan tashihini de kaldırdık. Onunla ilgili tali değişiklik yapıldı. Ne yapılabilir diye düşünüyoruz? Hala eksik olan bir şey var; ne yapılırlarda fırsatlarda çok kısa olarak belki birkaç dakika olacak. Biz hala vakıf ve sandıklara
aktüelyal yönden onların yine paralarını alacağız ama veya gelecek ama
kalanlar geçmeyenlerin aktüelyal yönden gözetim ve denetimini yapan bir
birim yok. Yani değişik açılardan var denetken ama aktüelyal yönden gözetim ve denetim konusu 1999 yılındaki ilk taslaklarda kavramsal olarak vardı, aktüelyal yönden de bireysel emeklilik sisteminde bu husus düzenlensin
diye ama o zamanki tepkilerden olgunlaşmamış yani bir devlet ne yapıyor
tam anlatamadığımız için komisyonlarda bunlar geçiş aşamasında sorun
yarattı.

Yine mevzuatta devletten maalesef ki yani hükümet programında var
ama yapılamadı bugüne kadar. Mali sistemle ilgili benzer kuruluşlar farklı
farklı şekilde düzenlenip denetleniyor, farklı birimlerde organize ediliyor. Örneğin bir şirketin kuruluş birey ilk emeklilik planını sunabilmesine kadar 5
izin süreci geçiyor. Ön kuruluş izni, ruhsat alım sürecinde fon kurma ön iz39

ni, fon kaydı alma izni, ruhsat izni arkasından emeklilik planı tashihi geliyor
böyle çeşitli süreçler var. Biz burada da emeklilik faaliyetlerinin etkin olarak
gözetlenip denetlenmesi için mümkün olduğunca bu faaliyetlerin bürokrasiyi azaltacak şekilde daha büyüklüğünü de dikkate alacak büyüme potansiyelini de dikkate alacak şekilde örgütlenmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Benim açımdan pratikte de bunu sayın Müsteşarıma söylediğimde
de yani biz de çok sıkışık olduğumuzda size eleman verirler. İş işten geçmiştir, yeni gelen eleman da iş yükünüzü arttırır ona iş öğretebilmek için. Diyoruz yani bu iş büyüyecek bari eleman verin. Tam tersine 6 kişiden 4’e düşüyorsunuz, 5 e düşüyorsunuz. Çok zorlu bir şey yani özel sektörde o avantaj var. Sizler de yönetim kuruluna hesap veriyorsunuz yeni eleman aldırtmıyorlar ama kamu da çok zor bir şey. Büyüyecek bir iş. Büyürken siz o büyümeyi yakalayacak veya tetikleyecek örgütlenmeyi başta yapmanız gerekiyor. Araba yokuş aşağı gidiyor, hızla gidiyorsa siz orada çok fazla değişiklik yapamıyorsunuz ya da sistem oturduktan sonra çok tali değişiklikler yapıyorsunuz. Hala çok büyük alanlar var BES ile ilgili. Henüz tartışmaya açılmayan, ikinci basamak bugün değinildi.

BES başarılı olduğunda Tahsin Bey'in değindiği gibi güveni oluşturmuşlar, zaman içerisinde artan görev üstleneceğini düşünüyoruz. Vakıf ve sandıkların tamamlayıcı emeklilik programlarının mutlaka bu sistemle entegre
olması gerekir. Kıdem tazminatı çok önemli bir konu. Bireysel hesaplara dayalı olarak tasarlanması gerekir, BES’e devredilmesi falan değil bireysel kıdem tazminatı hesabı şeklinde ayrı hesap oluşturulması gerekir aksi taktirde ki bu önerilen geçmiş dönemlerde bazı taslaklar vardı. Kamuya yeni bir
belirlenmemiş bir maliyet yaratmamak gerekir. Yani kişinin kıdem tazminatı
hesabında ne varsa, kıdem tazminatı alacağı da yükümlülükte o kadar olması gerekir. Tabii bunun maliyet hesabı ayrı ama oradaki varlık ve yükümlülükler eşleştirilmediği taktirde birileri bunun faturasını ödeyecektir. Orada
da bireysel hesaplara dayalı oluşturulmasında emeklilik şirketlerinin alt yapı hizmeti sunabileceklerini düşünüyoruz. Yine benzer şekilde bazı ülkelerde işsizlik sigortaları da bireysel hesaplara dayalıdır. Kişi, işsizlik sigortasına katkıyı yapar kendi hesabına, işsiz kaldığında önce o katkıyı kullanır, hiç
parası kalmadığında sosyal yardıma ihtiyaç duyar. Hiç ihtiyaç duymamışsa
işsizlik sigortasına emekli olduğunda o işsizlik sigortasında kendi adına birikmiş olan para da öyle doğrudan emeklilik hesabına eklenir. Burada da yine bir alternatif olabilir diye düşünüyoruz. Türkiye'de henüz tam bilinmeyen
yıllık gelir sigortaları kısmen bazı şirketlerde var, burada da çok büyük potansiyel görüyoruz. Emeklilik sisteminde biriken paraların maaşa çevrilmesi
aşamasında yıllık gelir sigortaları büyük rol oynayacak. Siz düşünün BES
de 100 YTL 150 YTL alıyorsunuz birisinden, yıllık gelir sigortasında konuşacağınız rakam 50.000 YTL 100.000 YTL ya da 50 milyar 100 milyar gibi
rakamlardan konuşacaksınız. Bir kişi girdiğinde bu kadar para verecek. O
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açıdan müthiş bir şey olay yani o da onun önümüzdeki yıllarda bu konuda
da ayrıntılı düzenleme yapacağız.

Risk teminatı, ihmal edilmemesi gereken bir şey yani hayat sigortasıyla
kurulan birimler birikim kısmını değil özellikle yani bu bir insan 100-150 milyon bireysel emeklilik sistemine ödüyorsa çok rahatlıkla bu kişi 30milyon da
geride kalanlara ne olacak riski için ödeme yapar. Şirketlerin pazarlama ve
satış faaliyetlerinde bu hususa mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Çünkü o risk
eksik kaldığında doğru tavsiye verilmemiş demektir. Amaç bireysel satmak
değil amaç doğru ürün satmaktır. Bireysel bir ihtiyacı karşılar diğer risk teminatı ihtiyaçları da mutlaka karşılanması gerekir. Bu konuda da şirketlerimizde son dönemde büyük bir atak görüyoruz. Bu nedenle ki geçen senede hayat sigortacılığı enflasyonun üzerinde büyüdü. Çok teşekkür ediyorum.
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Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi:
Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler
Ali Haydar ELVEREN
Daire Başkanı
Özel Emeklilik Dairesi
Hazine Müsteşarlığı

Neden Bireysel Emeklilik?
„ Ek emeklilik gelirine duyulan gereksinme
„ Ortalama yaşam beklentileri artıyor
„ Doğum oranları azalıyor

„ Genç nüfus yapımız yaşlanıyor

„ Kamu sosyal güvenlik sistemleri yaşlanan nüfus nedeniyle ek
finansal sorunlar yaşayacak

„ Ülke olarak ve bireysel olarak geleceğin yaşlı nüfusuna fon
birikimi sağlanması gereği
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Sistemin Temel Özellikleri
•

Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı

•

Bireysel hesaplara dayalı

•
•
•
•
•
•
•

Bireylerin ve işverenlerin gönüllü katılımı
Belirlenmiş katkı esaslı ve fonlu
Katılımcının seçim hakkı
Uzmanlaşma
Vergi teşviği

Etkin gözetim ve denetim

Şeffaflık

Genel Göstergeler
İstatistikler
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Genel Göstergeler
Emeklilik Şirketi
Emeklilik Planı
Emeklilik Yatırım Fonu
Bireysel Emeklilik Aracısı
Katılımcılar
Katılımcı Sayısı
Sözleşme Sayısı
Katkı Payı Üretimi (YTL)
BES
Hayat Sigortalarından Aktarım
Toplam Yatırıma Yönlendirilen
Fon (YTL) (Gelirler Hariç)
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13 Haziran 2005
11
696
83
9,496
481,499
506,262

475,188,568
100,842,836
554,645,623
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Beklentiler - Gerçekleşenler
İlk Sonuçlar

•

Katılımcı Sayısı ve Fon Tutarı
(31.12.2004 Sonu İtibariyle Tahmin ve Gerçekleşen)

Katılımcı Sayısı
- İlk Yıl Tahmini

: 287,500

- Sözleşme Sayısı (31.12.2004)

: 328,682

- Katılımcı sayısı (31.12.2004)
•

: 314,010

- Provizyonu alınan katılımcı sayısı

: 332,268

- İlk Yıl Tahmini

: $ 63 mio

Fon Tutarı

- İlk Yıl Gerçekleşen

• Hayat Sigortalarından Aktarılan

-13.06.2005 tarihi itibariye fon tutarı

: ~$ 196 mio

: ~ $ 37 mio

: ~ 405 mio $
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Piyasa Yapısı ve Şirketler
„ Dinamik ve rekabetçi piyasa

„ Piyasaya giriş maliyetleri yüksek

„ Pazarlama ve ilk satış maliyetleri yüksek

„ İlk yıllarda her büyüklükte şirket için zarar ve ek sermaye
gereksinimi
„ 5 yıl içerisinde 10 ile 15 şirket

„ Gelecek yıllarda yeni girişler yerine mevcut şirketlerin ortaklık
yapıları değişebilir
„ Yabancı sermayeli uluslararası finans şirketlerinin yoğun ilgisi
var
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İç Borçlanmaya Etkileri
ORTALAMA VADEYE KALAN GÜN SAYISI
EMEKLİLİK
YATIRIM
FONLARI
A ve B Tipi
YATIRIM
FONLARI

DIBS - YTL

DIBS - DÖVİZ

EUROBOND

197

186

1,594

357

282

2,439

Sermaye Piyasasına Etkileri

FON
BÜYÜKLÜKLERİ
(YTL)
EMEKLİLİK
YATIRIM
FONLARI
A ve B Tipi
YATIRIM
FONLARI

574,272
27,570,513(*)

FONLARIN
HİSSE SENEDİ
İÇİNDEKİ HİSSE FONLARINA YATIRIM
SENEDİ ORANI
YAPAN KATILMA
(%)
BELGESİ SAHİBİ
SAYISI
11,14

117,350

1,94

54,374(**)

(*) A Tipi fonlar 783.938 BİN YTL
(**) A Tipi Değişken Fonlara yatırım yapanlarda dahil edilmiştir.
Kaynak: www.rasyonet.com
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İstihdama Etkileri
•

Bireysel Emeklilik Aracıları

•

Bankacılık sektöründeki istihdam daralmasını azaltıcı etkisi

•
•
•

Emeklilik Şirketlerindeki istihdam artışı

İŞKUR Özelleştirme Sosyal Destek Projesi ile doğrudan ek yeni
istihdam
Meslek edindirmeye yönelik AB hibeleri ve projeler

Kanun Değişikliği Tasarısı Taslağı
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Kanun Değişikliği Taslağı:
Grup Emeklilik Planları
•

Çalışan veya üyeleri adına

•

İşverenin çalışan adına katkıların tamamını veya bir kısmını
ödeyebilmesi veya sadece grup sözleşmesine aracılık etmesi

•
•
•
•
•

Gönüllülük esasına göre

Grup emeklilik sözleşmesine taraf olunması

Çalışanın veya üyenin adına yapılan katkıları hak etme
koşulları

Her gelir düzeyinden katılım
Ölçek ekonomileri

Kanun Değişikliği Taslağı:
Vakıf ve Sandıklar
•

Vakıflar, sandıklar ve şirketlerdeki emeklilik fonları

•

Vakıf, sandık ve şirketin yetkili organları tarafından usulüne
uygun karar alması kaydıyla

•
•

•
•
•

Gönüllülük esasına göre

Üyelerin veya çalışanların haklarının kısmen, tamamen veya
tekil olarak
Hizmet süresi ve birikimler gibi kazanılmış hakların

Azami 5 yıl içerisinde

Vergisiz olarak aktarım
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Kanun Değişikliği Taslağı:
Vakıf ve Sandıklar
„ Katılımcılar adına herhangi bir katkı payı ödenmeden de grup
emeklilik oluşturulması
„ Grup emeklilik planları

„ Sadece gruba dahil olanlar için

„ Gruba özel grup emeklilik yatırım fonları

„ Fon Yönetim Kurulunda grubun temsilcisi olabilir

„ Bireylere yönelik emeklilik planlarına göre daha düşük masraf
kesintileri
„ Vakıfa aracılık dolayısıyla komisyon geliri
„ Vergisel teşvikler

Kanun Değişikliği Taslağı:
Emeklilik Gözetim Merkezi

• EGM'nin görev ve yetkilerinin tanımlanması

• Faaliyet alanları, sermaye yapısı ve organizasyon yapısının
belirlenmesi
• Çeşitli mevzuatlarda EGM ile ilgili mevzuatın birleştirilmesi
• Günlük gözetim ve denetim altyapısı

• Emeklilik faaliyetlerine ek olarak üstlenilecek diğer görevler
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Kanun Değişikliği Taslağı: Diğer

• Tanımlar maddesinin revize edilmesi
- Grup emeklilik
- EGM

- Bireysel emeklilik aracıları

• Katılımcı işlem taleplerindeki gecikme halinde uygulanacak
cezaların daha açık olarak düzenlenmesi

• Emeklilik plan tasdiklerinin zaman içinde kaldırılmasına yönelik
düzenleme

2005: Fırsatlar -1
„ Mevzuat ve kurumsal yapının güçlendirilmesi

„ Vakıf ve sandıkların emeklilik benzeri faaliyetlerinin
“aktüeryal yönden” gözetim ve denetim altına alınması, bu
kuruluşların mali sistem içinde faaliyet göstermelerine
olanak sağlanması
„ Kuruluş ve ruhsat süreçlerinde bürokrasinin azaltılmasına
yönelik denetim ve düzenlemenin tek bir kamu kuruluşu
tarafından yerine getirilmesi
„ Bireysel emekliliğinin potansiyelini dikkate alan, beklenen iş
hacmi ile orantılı örgütlenme ve planlamanın gerekliliği
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2005: Fırsatlar -2

„ Uzun vadeli tasarruf potansiyelinin etkin kullanılmasında
hizmet sunumu açısından bireysel hesaplara dayalı sistemler
için seçenek olabilir:
„ Sosyal güvenlik reformunda bireysel hesaplara dayalı ikinci
basamak emeklilik için altyapı

„ Vakıf ve sandıklar tarafından yapılan tamamlayıcı emeklilik
programları
„ Bireysel hesaplara dayalı kıdem tazminatı fonu
„ Bireysel hesaplara dayalı işsizlik sigortası
„ Yıllık gelir sigortaları

„ Risk teminatlı (korunma amaçlı) hayat sigortaları

BAŞKAN SELÇUK MARUFLU:

Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum sayın Elveren'e, fevkalade güzel
çok geniş bir mevzuu kısa bir zamanda ortaya koydu. Bir şey söylemek istiyorum; ben eski bir DPT mensubu arkadaşınızım. Şimdi konuşmasında
geçti, 1978 li yıllarda biz iki teklifi verdik meclise, planlamadan geçirdik.
Bunlardan bir tanesi, sosyal güvenlikte tek çatı ilkesi. Öteki de, sağlık tesislerinin tek çatı ilkesi. Şimdi görüyoruz ki bu hükümetin yaptığı bence birkaç
tane iyi işlerden bir tanesi sağlık tesislerinin tek çatı ilkesi işlemesi ve birleşmesidir sağlık tesislerinin. İkincisi de şimdi duydum, bu sosyal güvenlik reformu yasası çerçevesinde sosyal güvenlik kuruluşları bir araya getirilecek.
Biz onu o tarihlerde bütçe plan komisyonundan, meclisten hepsinden geçirdik fakat ne gariptir ki banka sandıklarıyla maliye bakanlığı, çok enteresan,
planlamaya rağmen aleyhte çalıştı ve Cumhurbaşkanına veto ettirdiler ve o
zaman bu girişim kalmıştı. Belki hatırlarsınız inşaallah şimdi sosyal güvenlikte tek çatı ilkesi gerçekleşir. Ben burada bu tebliğ oturumunu kapatıyorum. Bundan sonraki oturumun başkanı sayın Temel Bey'dir Enderoğlu. Panelistlerin yerini alması için galiba birkaç dakika ara vermemiz lazım. Temel
Bey bundan sonrasını yönlendirecek. Çok teşekkürler. Konuşmacıya da teşekkür ederim.
56

PANEL

Bireysel Emeklilik Sistemlerinin
Geliştirilmesinde Ana Strateji Ne Olmalı
Yönetici Başkan : Y. Temel ENDEROĞLU
İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter
Üyeler(*)

: İbrahim DÖNMEZ
S.P.K. Kurul Başkan Yardımcısı

: Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Çukurova Üniv. İ.İ.B.F.
Öğretim Üyesi
: Numan TANRIÖVER
Vakıf Portföy Genel Müdürü

: Yusuf YEŞİLIRMAK
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü
(*) Üyeler, soyadlarına göre alfabetik sıra ile.
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BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU
Değerli katılımcılar, Seminerin panel oturumunu açıyorum. Hepinizi saygı ile selamlarım. Süreyi biraz aştık daha fazla zamanızı almak istemiyorum. Bu nedenle panel tekniği hakkında kısaca bilgi verdikten sonra sözü
panelistlere bırakacağım.

Panel 3 bölümden oluşacak. Birinci bölümde, sayın panelistlere 15 er
dakikalık bir sunuş süresi tanıyoruz. İkinci bölümde, siz değerli katılımcıların sorularını varsa katkılarını alacağız. Üçüncü bölümde de sorular cevaplanacak. Bu kısa girişten sonra şimdi ilk sözü sayın İbrahim Dönmez'e vereceğim. Sayın Dönmez SPK Kurul Başkan yardımcısı. Buyurun sayın Dönmez.
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İBRAHİM DÖNMEZ

S.P.K. Kurul Başkan Yardımcısı

Değerli Konuklar,

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi konusundaki bu konferansı
düzenleyen İktisadi Araştırmalar Vakfı ile Vakıf Emeklik A.Ş.’ye teşekkür
ederek konuşmama başlamak istiyorum.
Özel Emeklilik Konusunda Global Yaklaşımlar

Dünya Bankasının 2005 yılında yayınladığı bir raporda, sosyal güvenlik sistemlerinin değişen toplumsal yapı ve iş hayatında yeni dinamiklere yeterince adapte olamadığı belirtilirken, her ülkenin kendi dinamiklerine göre
reform yapması gerektiği vurgulanıyor. Reformların ana hedefi de fakirliği
azaltmak, emeklilik gelirindeki ani düşüşe karşı tedbir almak ve yaşlıları
ekonomik ve sosyal krizlere karşı korumak olarak sayılıyor.

Dünya Bankası raporunda; sosyal korumanın önerilen bacakları aşağıdaki gibi ifade ediliyor:
•

Temel basamak, sosyal sigorta şeklinde minimum koruma sağlayan
sistemler,

•

1. basamak katılımlı, gelire göre değişen prim ödemelerinin olduğu
ve emeklilikte son gelirin bir kısmını karşılamaya yönelik sistemler,

•

3. basamak gönüllü ve esnek uygulamalar (bireysel, işveren destekli, belirli katkı veya belirli fayda),

•

2. basamak zorunlu bireysel tasarruf hesapları,

•

Yaşlılara gayriresmi, mali veya mali olmayan, aileler veya jenerasyonlar arası, sağlık ve bakımı da içeren diğer destekler.

•

Fon yönetişiminde sorumlulukların belirlenmesi: Emeklilik yatırım

OECD’nin de kurumsal yönetim (corparate governance) ilkelerini, emeklilik fonlarının kendi yapılarına uygulamaları yönünde tavsiyeleri bulunuyor.
Emeklilik fonları için 12 adet fon yönetişim ilkesi belirlenmiş durumda, bu ilkeler ve ilkelerin bireysel emeklilik sistemimizde uygulanmasını inceleyecek
olursak;
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fonlarını düzenleyen SPK Yönetmeliğinde(Yönetmelik) kurucu emeklilik şirketi, fon kurulu, portföy yönetim şirketi, emirleri gerçekleştiren
aracı kuruluş ve saklayıcının ayrı ayrı sorumluluklarını belirlenmiştir.

•

Fon yönetişim organı oluşturulması: Gene SPK Yönetmeliğinde fonun genel idare ve temsilinden sorumlu fon kurulu düzenlenmiştir.

•

Denetçi: Emeklilik fonlarının hesap ve işlemleri yılda dört defa bağımsız denetime tabidir.

•

Uzman danışmanlığı: Mevzuatımıza göre fonların yönetimi, portföy
yönetimi konusunda uzman ve faaliyetleri SPK tarafından düzenlenen ve denetlenen portföy yönetim şirketleri tarafından yapılmaktadır.

•

Aktüer: Sistemimiz belirli katkı (defined contribution) esaslı olduğundan aktüer düzenlemesi bulunmamaktadır.

•

Hesap verebilirlik: Sistemimiz tamamen şeffaf ve kamuyu aydınlatma
esaslıdır. Ayrıca emeklilik fonları kendi yönetim ve performans stratejilerini açıklamak zorundadır.

•

•
•

Yediemin (custodian): Emeklilik fonlarının tüm varlığı, kurucu emeklilik şirketinden ayrı olarak Takasbankta ve gerektiği durumlarda diğer
saklama kurumlarında saklanmaktadır.

Asgari standartlara uyum: Yönetmelikte fon portföy yönetim ilkeleri ile
fon türleri belirlenmiş ve yatırım alanlarının asgari ve azami limitleri
düzenlenmiştir.

İç kontrol sistemleri: İç kontrol sisteminin kurulması ile sistemin asgari unsurları yönetmelik ile tanımlanmıştır.

•

Raporlama: Emeklilik fonlarının katılımcılara yönelik olarak günlük,
üç aylık ve yıllık rapor düzenlemeleri zorunludur.

•

Tazminat talep hakkı: Emeklilik fonlarında kurucu şirketin sorumluluğu esastır.

•

Kamuyu aydınlatma: Sistemimiz tamamen kamuyu aydınlatma odaklı olup, gerek satış esnasında gerek satış sonrasında SPK tarafından
asgari standartları belirlenmiş dokümanların katılımcıya sunulması
zorunludur.

Kısaca söylemek gerekirse, bireysel emeklilik sistemimiz uluslar arası
kurallara azami ölçüde uygundur.

Avrupa Birliğinde özel emeklilik ile ilgili tek düzenleme ise mesleki
emeklilik planlarına yönelik 2003/41/EC sayılı direktiftir.
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Finansal ve portföy yönetimine yönelik yaklaşımlar ise daha ziyade
portföy yönetiminde kamu düzenlemeleri ile getirilmiş olan sınırlamaların
(sözgelimi bizim sistemimizde olduğu gibi kamu menkul kıymetlerine en az
yüzde otuz oranında yatırım zorunluluğu ile yabancı menkul kıymetlere en
fazla yüzde on beş yatırım yapabilme) kaldırılması ve katılımcının azami bilgilendirilmesi suretiyle “basiretli/prudent” yönetim ilkelerinin benimsenmesidir. Ülkemizde de finansal araç çeşitliliğinin artması, sistemin gelişmesi ve
katılımcıların sistem konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri ile yakın gelecekte bu tür yaklaşımlar hayatiyet kazanabilecektir.
Emeklilik Fonlarında Bazı Global Veriler ve Sayısal Trendler

Altı numaralı slaytta 18 ülkede hisse senedi piyasası kapitalizasyonu ve
emeklilik fonlarının büyüklüğünün ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranları verilmektedir.Bu grafik özetle ülkelerin hisse senedi piyasasının büyüklüğü ile emeklilik fonlarının bu piyasadan aldığı payı göstermektedir. Grafiğe göre ABD, İngiltere, Kanada, Holanda, İsviçre, İzlanda ve hatta Portekiz'de bulunan emeklilik fonları hisse senetlerine Avusturya, İtalya, Polanya,
Almanya, İsveç, Macaristan, Belçika ve Finlandiya'ya nazaran daha fazla
yatırım yapmaktadır. Bir başka ifade ile ilk grup ülkelerin emeklilik fonları
halka açık şirketlerin büyük ölçüde sahibi durumundadır. Tabi bu sonuç, ülkelerin kendi gelenek ve düzenleme yaklaşımlarına bağlı olduğu gibi hisse
senedi piyasalarının gelişmişliğine de bağlı bulunmaktadır.
Yedi numaralı slaytta ise İtalya, ABD, Almanya ve İngiltere'de emeklilik
fonlarının varlık dağılımı görülmektedir. Bu grafikte de bir önceki grafiği destekler mahiyette kıta Avrupası ülkeleri emeklilik fonlarının daha çok sabit
getirili varlıklara, Anglo-Sakson ülkelerinin ise hisse senetlerine yatırım yaptığı görülmektedir.
Ülkemizdeki Durum

Sekiz nolu slaytta ülkemiz emeklilik yatırım fonlarının sayısal verileri yatırım fonlarıyla mukayeseli olarak gösterilmektedir. Karşılaştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkarmaktadır: Bir kere emeklilik fonlarının portföy tercihleri
sistemden beklendiği ve ümidedildiği üzere uzun vadelidir. Emeklilik fonlarının ortalama vadesi yatırım fonlarından yaklaşık dört misli daha fazladır ve
kısa vadeli ters repo ve borsa para piyasası işlemleri düşük düzeydedir.
İkincisi emeklilik yatırım fonlarının portföy tercihlerinde hisse senedi yatırımı, yatırım fonlarına göre yaklaşık on misli daha fazladır. Sonuç olarak
emeklilik fonlarının gelişip büyümesiyle piyasamızın uzun vadeli yatırım ihtiyacını gideren ve hisse senedi piyasasına destek sağlayan kurumsal yatırımcı fonksiyonunu sağlamaya aday olduğunu ifade edebiliriz.
Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Stratejisi
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•

Vergisel teşviklerin artırılması

-

Bireysel emeklilik sisteminde indirim konusu yapılacak katkılar toplamının asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı hükmü kaldırılmalıdır.

-

Bireysel emeklilik hesaplarındaki katkıların ana para kısmı üzerinden
vergi alınmamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

5281 sayılı Kanunun Geçici 67’nci maddesi ile emeklilik fonlarının %15
stopaj oranı dışında bırakılması teşvik edici bir uygulama olmuştur. Ancak
bunun yanısıra;
-

•
-

İndirilebilecek katkı payları tutarının üst sınırına ilişkin oran, Bakanlar
Kurulu Kararı ile, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10'undan
%20'sine çıkarılmalıdır.
Kurumsal Fonların BES'ne Aktarımı

Üyelerine emeklilik hizmeti sunan vakıf ve sandıklarda üyelerin birikimlerini gönüllülük esasına dayalı olarak ve kazanılmış haklarıyla birlikte bireysel emeklilik sistemine aktarabilmelerine olanak tanınması,

İşverenler tarafından katkı payı ödenmesine ilişkin yasal çalışmaların
tamamlanması,

BES içinde yaratılacak fon birikimini artırarak, sermaye piyasalarına kaynak aktarımını ve mesleki emeklilik planlarının oluşumunu teşvik edecektir.
•
-

-
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Finansal Araçlarda Çeşitlilik

Bunun yanısıra gelişmiş piyasalarda emeklilik fonları; hem hisse senetleri endekslerini hem de diğer sabit getirili menkul kıymetlere dayanan endeksleri takip eden, katılma belgeleri borsada işlem gören
“borsa fonlarını” (exchange traded funds) kullanarak çeşitlilik arz
eden portföylere sahip olabilmekte, böylece tek bir enstrüman kullanmak suretiyle birçok menkul kıymete yatırım yapabilmektedirler.

Emeklilik fonları, diğer kurumsal yatırımcıların finansmanında da
önemli bir kaynaktır. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler için girişim
sermayesi çok önemli bir konudur ve girişim sermayesi yatırımları
mahiyeti itibariyle uzun dönemli fonlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç gelişmiş ülkelerde görüldüğü üzere emeklilik fonları tarafından karşılanır. Bu fonlar KOBİ'ler tarafından çıkarılacak sermaye piyasası araçlarına olan talebi artırabilecek ve Kurulumuzca yasal altyapısı tamamlanan ve kuruluş çalışmaları devam eden KOBİ piyasasının gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir.
Yurtdışı uygulamalarda emeklilik fonları;

- korunma amaçlı (hedge) fonlar olmak üzere farklı risk ve getiri yapısına sahip fonlara ya da bölgesel fonlara yatırım yapmaktadır.

- başka yatırım fonlarının paylarını portföylerine almak suretiyle faaliyet gösteren fonlar (funds of funds) ile de çeşitlendirilebilmektedir.
Bu tür fonların amacı “portföy çeşitlendirilmesi” suretiyle riskin dağıtılması, değişik fon yönetim stratejilerinin sağladığı getiri avantajlarından yararlanılmasıdır.
-

- Benzer uygulamalar yakın zamanda ülkemiz sermaye piyasalarında da ortaya çıkacaktır.

İpoteğe dayalı konut finansmanı sistemi kapsamında çıkarılacak ipotekli borçlanma araçları ve konut finansmanı fonları tarafından ihraç
edilecek sermaye piyasası araçları emeklilik fonları için uzun vadeli
bir yatırım aracı olabilecektir.

Emeklilik fonları, kamu şirketlerinin halka arz yoluyla özelleştirilmeleri sürecinde, bu şirketlerin hisse senetlerini portföylerine alarak özelleştirme sürecine de destek olacak şekilde konumlandırılabilecektir.

Finansal piyasalardaki bu gelişimleri sağlayacak en önemli kurumsal yatırımcı grubu olan BES kapsamındaki emeklilik fonları, uzun vadede BES
sisteminin gelişimi için gerekli kurumsal kaynak aktarımını kendisi yaratmış
olacaktır. Böylelikle emeklilik fonu portföy yatırımlarındaki mevcut minimum
ve maksimum oran sınırlamaları da piyasanın kendi dinamikleri sonucunda
yerini basiretlilik ilkesine bırakacaktır.
•

Diğer Gelişim Stratejileri İlkeleri

-

Kamuyu aydınlatmanın tam ve doğru olarak sağlanmaya devam etmesi (Özellikle fon performans raporlarının standart olarak hazırlanması ve yayımlanması, karşılaştırma ölçütlerinin doğru ve karşılaştırılabilr nitelikte seçilmesi),

-

-

Rekabeti bozucu unsurların olmaması (Özellikle maliyet düşürmeye
yönelik uygulamalar, promosyonlar ve diğer pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sırasında),

Sistemi olumsuz etkileyebilecek ilave maliyetler yaratılmaması,

BES'na yaratılan güvenin sarsılmaması ve BES'nin gelişimi açısından
önemlidir.
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİNDE ANA STRATEJİLER
İBRAHİM DÖNMEZ

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUL BAŞKAN YARDIMCISI

ÖZEL EMEKLİLİK KONUSUNDA
GLOBAL YAKLAŞIMLAR

• Kurumsal Yaklaşımlar

• Dünya Bankası Raporu (2005):

„ Değişen toplumsal yapı ve iş hayatında yeni dinamiklere
sosyal güvenlik sistemlerinin yeterince adapte olamadığı
belirtilirken, her ülkenin kendi dinamiklerine göre reform
yapması gerektiği vurgulanıyor.

„ Reformların ana hedefi fakirliği azaltmak, emeklilik
gelirindeki ani düşüşe karşı tedbir almak ve yaşlıları
ekonomik ve sosyal krizlere karşı korumak olarak sayılıyor.
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ÖZEL EMEKLİLİK KONUSUNDA
GLOBAL YAKLAŞIMLAR

‚ Dünya Bankası raporunda; sosyal korumanın önerilen bacakları aşağıdaki gibi ifade ediliyor:
• Temel basamak sosyal sigorta şeklinde minimum koruma
sağlayan sistemler
• 1. basamak katılımlı, gelire göre değişen prim ödemelerinin
olduğu ve emeklilikte son gelirin bir kısmını karşılamaya yönelik sistemler
• 2. basamak zorunlu bireysel tasarruf hesapları
• 3. basamak gönüllü ve esnek uygulamalar (bireysel, işveren
destekli, belirli katkı veya belirli fayda)
• Yaşlılara gayriresmi, mali veya mali olmayan, aileler veya
jenerasyonlar arası, sağlık ve bakımı da içeren diğer destekler.

ÖZEL EMEKLİLİK KONUSUNDA
GLOBAL YAKLAŞIMLAR
• OECD: Emeklilik fonlarında kurumsal yönetişimin önemi
vurgulanıyor (12 temel ilke)
• Fon yönetişiminde sorumlulukların belirlenmesi
• Fon yönetişim organı oluşturulması
• Uzman danışmanlığı
• Denetçi
• Aktüer
• Yediemin (custodian)
• Hesap verebilirlik
• Asgari standartlara uyum
• İç kontrol sistemleri
• Raporlama
• Kamuyu aydınlatma
• Tazminat talep hakkı
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ÖZEL EMEKLİLİK KONUSUNDA
GLOBAL YAKLAŞIMLAR
• Avrupa Birliği:
•

2003/41/EC) sayılı direktif

•

Genel yaklaşım mesleki emeklilik planlarına yönelik
düzenleme ve ilkeler oluşturulması

• Finansal Yaklaşımlar
•

Yeni finansal araçlara, kurumsal nitelikli ve riski
dağıtarak risk yönetimini esnek hale getiren
ürünlere yönelim
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Figure 1. Weight of pension funds total investments in the economy compared
with stock exchange size
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Figure 2. Asset structure of pension funds in selected countries
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BES Gelişim Stratejisi Önerileri

• Vergisel teşviklerin artırılması

5281 sayılı Kanunun Geçici 67 nci maddesi ile emeklilik fonlarının %15 stopaj oranı dışında bırakılması teşvik edici bir uygulama olmuştur. Ancak bunun yanısıra;
-

Bireysel emeklilik sisteminde indirim konusu yapılacak katkılar toplamının asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı
hükmü kaldırılmalıdır.
İndirilebilecek katkı payları tutarının üst sınırına ilişkin oran,
Bakanlar Kurulu Kararı ile, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10'undan %20'sine çıkarılmalıdır.

Bireysel emeklilik hesaplarındaki katkıların ana para kısmı
üzerinden vergi alınmamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

BES Gelişim Stratejisi Önerileri
•

Kurumsal Fonların BES'ne Aktarımı
-

Üyelerine emeklilik hizmeti sunan vakıf ve sandıklarda
üyelerin birikimlerini gönüllülük esasına dayalı olarak ve
kazanılmış haklarıyla birlikte bireysel emeklilik sistemine
aktarabilmelerine olanak tanınması,
İşverenler tarafından katkı payı ödenmesine ilişkin yasal
çalışmaların tamamlanması,

BES içinde yaratılacak fon birikimini artırarak, sermaye
piyasalarına kaynak aktarımını ve mesleki emeklilik planlarının
oluşumunu teşvik edecektir.
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BES Gelişim Stratejisi Önerileri
•

Finansal Araçlarda Çeşitlilik

-

-

•

Emeklilik fonları gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarında
finansal yeniliklerin meydana gelmesi ve sermaye
piyasalarının modernizasyonu için önemli bir kaynaktır.

Emeklilik fonlarının portföyleri büyüdükçe, bu fonların yeni
finansal araçlara olan ihtiyaçları kaçınılmazdır (Örn;
ABD'de, “menkul kıymetleştirme uygulamaları” ve “finansal
türev araçların” gelişmesinin kaynağı olarak, daha yüksek
getiri sağlama ve daha iyi bir risk yönetimine ihtiyaç duyan
emeklilik fonları gösterilmektedir.)
“endeks fon” oluşturarak pasif şekilde portföy yönetme
stratejisi de, emeklilik fonları tarafından tercih edilen bir
yönetim şekli olarak ortaya çıkmıştır.

BES Gelişim Stratejisi Önerileri

Finansal Araçlarda Çeşitlilik
-

-

Bunun yanısıra gelişmiş piyasalarda emeklilik fonları; hem
hisse senetleri endekslerini hem de diğer sabit getirili menkul kıymetlere dayanan endeksleri takip eden, katılma belgeleri borsada işlem gören “borsa fonlarını” (exchange traded funds) kullanarak çeşitlilik arz eden portföylere sahip
olabilmekte, böylece tek bir enstrüman kullanmak suretiyle
birçok menkul kıymete yatırım yapabilmektedirler.

Emeklilik fonları, diğer kurumsal yatırımcıların finansmanında da önemli bir kaynaktır. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler için girişim sermayesi çok önemli bir konudur ve girişim
sermayesi yatırımları mahiyeti itibariyle uzun dönemli fonla71

sermayesi yatırımları mahiyeti itibariyle uzun dönemli fonlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç gelişmiş ülkelerde görüldüğü
üzere emeklilik fonları tarafından karşılanır. Bu fonlar KOBİ'ler tarafından çıkarılacak sermaye piyasası araçlarına
olan talebi artırabilecek ve Kurulumuzca yasal altyapısı
tamamlanan ve kuruluş çalışmaları devam eden KOBİ
piyasasının gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir.

•

BES Gelişim Stratejisi Önerileri

Finansal Araçlarda Çeşitlilik
-

Yurtdışı uygulamalarda emeklilik fonları;
•
•

-

-

•

korunma amaçlı (hedge) fonlar olmak üzere farklı risk ve
getiri yapısına sahip fonlara ya da bölgesel fonlara
yatırım yapmaktadır.

başka yatırım fonlarının paylarını portföylerine almak
suretiyle faaliyet gösteren fonlar” (funds of funds) ile de
çeşitlendirilebilmektedir. Bu tür fonların amacı “portföy
çeşitlendirilmesi” suretiyle riskin dağıtılması, değişik fon
yönetim stratejilerinin sağladığı getiri avantajlarından
yararlanılmasıdır.
Benzer uygulamalar yakın zamanda ülkemiz sermaye
piyasalarında da ortaya çıkacaktır.

İpoteğe dayalı konut finansmanı sistemi kapsamında
çıkarılacak ipotekli borçlanma araçları ve konut finansmanı
fonları tarafından ihraç edilecek sermaye piyasası araçları
emeklilik fonları için uzun vadeli bir yatırım aracı
olabilecektir.
Emeklilik fonları, kamu şirketlerinin halka arz yoluyla
özelleştirilmeleri sürecinde, bu şirketlerin hisse senetlerini
portföylerine alarak özelleştirme sürecine de destek olacak
şekilde konumlandırılabilecektir.

… ve tüm bunların sonucunda
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…finansal piyasalardaki bu gelişimleri sağlayacak en önemli
kurumsal yatırımcı grubu olan BES kapsamındaki emeklilik
fonları, uzun vadede BES sisteminin gelişimi için gerekli
kurumsal kaynak aktarımını kendisi yaratmış olacaktır.
Böylelikle emeklilik fonu portföy yatırımlarındaki mevcut
minimum ve maksimum oran sınırlamaları da piyasanın kendi
dinamikleri sonucunda yerini basiretlilik ilkesine bırakacaktır!

BES Gelişim Stratejisi Önerileri
•

Diğer Gelişim Stratejileri İlkeleri
-

Rekabeti bozucu unsurların olmaması (Özellikle maliyet düşürmeye yönelik uygulamalar, promosyonlar ve diğer pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sırasında) ,

Kamuyu aydınlatmanın tam ve doğru olarak sağlanmaya
devam etmesi (Özellikle fon performans raporlarının standart olarak hazırlanması ve yayımlanması, karşılaştırma ölçütlerinin doğru ve karşılaştırılabilr nitelikte seçilmesi),

Sistemi olumsuz etkileyebilecek ilave maliyetler yaratılmaması,
… BES'na yaratılan güvenin sarsılmaması ve
BES'nin gelişimi açısından önemlidir !
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Öncelikle bu toplantıya davet edildiğim için sayın yetkililere hem Vakıf
Emeklilik hem İ.A.V. yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantılarda
sona kalınca söyleyecek fazla laf maalesef pek bulunmuyor. Bunu düşündüğüm için biraz farklı bir çalışma yapma istediğinde oldum. Mümkün olduğunca da temel Bey'in söylediği gibi süreye uymaya çalışacağım ama ben
de bir 5 dakika en azından saparım diye şimdiden söylemek zorundayım diye hissediyorum.
Evet, sunumuma izninizle başlayacağım. Burada tabii Türk bireysel
emeklilik sisteminin geliştirilmesine yönelik stratejiler diye ben bir başlık
koymaya çalıştım ve kendi içinde sistematik olarak gitmesi için de önce Ali
Haydar Bey'le benzer düşünüyoruz demek ki neden bireysel özel emeklilik
sistemine ihtiyaç var, bunun temel kaynağı nedir diye düşündüm. Çok klasik, hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde yaşanan sosyal güvenlik
problemlerinin aslında bu sistemin temel oluşma nedeni olduğunu bir çok
bilim adamının söylediği gibi, bir çok teknokratın söylediği gibi ben de söylemek zorundayım. Temelde yatan en önemli unsurlardan biri bu. Hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde.

Bu düzen en önemli biçimde devletin kamu finansman açığına neden
olan bir unsur olarak da beraberinde geliyor. Sosyal güvenlik sisteminde
bütçe transferleri gündeme geldiği için bu çok büyük bir sorun olmaya başlıyor. Bu açıdan baktığımızda aslında sosyal güvenlik sistemleri, bir kurumsal yatırımcıdır. Normalde kendi kendine yetiyor fon yaratabiliyorsa, bu nema da yaratır, bu uzun süreli fon da yaratır mekanizmaya. Yani sosyal güvenlik sistemi bir günah keçisi değildir. Gelişmiş ülkelerde en ciddi yatırımlar en büyük yatırımlar sosyal güvenlik sisteminin sağladığı uzun süreli fonlarla gerçekleşir. Bu açıdan mali anlamda sürdürülebilirliği test edilmiş bir
sosyal güvenlik sistemi, ulusal tasarrufları yükselterek ekonominin uzun dönemli büyüme potansiyelini arttırmak bakımından önemli bir işleve sahip.
Bu kesinlikle unutulmaması gereken bir unsur. Sosyal güvenlik sistemimizin
önemli ayağını teşkil eden sosyal yardım hizmetler, mevcut sistemle bizim
ülkemiz açısından baktığımızda bir çok arkadaşımız da söyledi, dağınık bir
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mekanizma içerisinde sunulmaya çalışılıyor ve bu sunulan hizmetlerden de
hem hizmeti sunanlar hem de bu hizmetten yararlananlar maalesef memnun değil. Bunların içerisinde kendimi de addediyorum.

Bütçe açığından bahsettik, elimde çok fazla yeni rakamlar olmadı. Okul
sezonunu yeni kapattık, onun için çalışma fırsatım fazla olmadı. Diğer arkadaşlarım gibi de böyle EGM den anlık günlük bilgiler de alamadım ama yine de mümkün olduğunca bazı değişik yerlerden bulabildiğim bilgileri aktarmak istiyorum. 99 yılında 3 katrilyon civarında bir bütçeden transfer var sosyal güvenlik sistemine. İlginçtir bu 2004 yılı itibariyle 19 katrilyona kadar
yükselmiş ki bu 2004 yılı tahmini rakamdır, programda var ama sanırım
aşağı düştüğünü düşünmüyorum, 18-19 civarında olduğunu sanıyorum.
Özetle biz bu sosyal güvenlik sistemini bu biçimde yürütemeyeceğimizi biliyoruz. İşte bu yürütemeyeceğimiz sisteme ne olması gerekiyor? Bir yardımcı bir destek bu sistemle beraber gidecek, insanları daha memnun hale getirecek ve bir türlü oluşturulamayan ülkemize uzun süreli fon kuruluşunu
sağlayacak büyük beklentiler içerisinde olduğumuz bireysel özel emeklilik
sistemi gündeme geliyor. Ali Haydar Bey'de biliyor, ben de ilk tesis edildiği
günden hazırlık aşamasından itibaren en fazla çalışan insanlardan biriyim,
bu konuda en azından bir şeyler üretmeye çalışan insanlardan biriyim. 99
dan beri inceliyorum bu sistemi hatta daha öncesinden. 2001 yılında bu kanunlaşıyor, 4632 sayılı kanun ve bu kanun yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe giriyor, 7 Ekim 2001. Farklı rakamlar söylendi ama yine ben de Ali Haydar Bey'in söylediğini söyleyeceğim; 27 Ekim 2003 tarihinde resmi anlamda gerçek anlamda faaliyete başlıyor ve şu anda bu resmi anlamda gerçek
anlamda faaliyete başlamasından itibaren de şu anda 11 tane firma faaliyette bulunuyor. Bu firmaların başvuru tarihleri, dönüşümleri, ruhsat alma izinleri tarihleri burada mevcut.

Bu sistemin unsurlarına çok fazla değinmeyeceğim. Mekanizma bu şekilde işliyor, sistem biraz karmaşık görünmekle birlikte ben şekillerle anlatımı severim, amacım kafa karıştırmaktır. Kafa karıştırınca insanların söyleyecek fazla bir lafı kalmaz. Onun için en kolay yol kafa karıştırmaktır ama
kendi içinde belli bir sistematiği var şeklin aslında. Temel unsurlar, hazine
müsteşarlığı, SPK, emeklilik şirketi, portföy yönetim şirketi, emeklilik gözetim şirketi, takas saklama şirketi. Şimdi bunlar temel unsurlar, bu temel unsurlar kendi içlerinde bir ahenk içinde çalışıyorlar. Gerçekten bu kanun öncesinde de çok tartışıldı, kanunlaştıktan sonra da çok tartışıldı, yürürlüğe
girmeden de çok tartışıldı onun için gerçekten buradaki katılımcı arkadaşlarımızın söylediği bütün sözlere ben kesinlikle katılıyorum yani oldukça iyi bir
sistem olarak çalıştığını düşünüyorum. Ama iyinin iyisi olmaz mı? olabilir tabii, farklı fikirler mümkün olabilir mi? mümkün olduğunca burada farklı fikirleri de söylemeye çalışacağım ama benim söyleyebileceğim dediğim gibi bir
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çok şeyi söylediler.

Sistem bu şekilde görünüyor, buna benzer bir şekil sanırım EGM nin
2004 yılı raporunda da benzer bir şekil mevcut. Aslında burada diğer katılımcı arkadaşlarımızın da söylediği gibi BES ile birikimli hayat sigortaları
arasındaki farkı da çok iyi betimlemek gerekiyor, özellikle vurgulamak gerekiyor. Ali Haydar Bey söyledi, ben de birkaç firmanın özellikle vefat tazminatını bireysel emeklilikle beraber sattıklarını biliyorum, şu anda satıyorlar
bunu. Zaten satmaları gerekiyor, bu bir pazarlama meselesidir, çapraz satış denir. Normal satış ürününüzün yanına ona destek, onunla beraber gidebilecek farklı ürünlerinizi de çok cazip bir şekilde, mantıklı bir şekilde sunmak suretiyle çapraz satış yaparsınız. Asıl üründür aslında sizin sattığınız
emeklilik ama bunun yan ürünlerini o müşterinizi ikna etmek ve artı hizmetleri sunmak suretiyle farklı biçimlerde o insanları memnun etmek mümkün
olur. Bu farklılıklar genel özellikleri itibariyle ortaya konabildiği gibi, vergisel
anlamda da faklılıklar özellikle ortaya konabiliyor. Ben bunların ayrıntılarına
girmek istemiyorum.

Sistemin mevcut durumu meselesine gelince; ben biraz şirket bazına inmeyi düşündüm çünkü gelenler genelde bürokrat oldukları için genel bakıyorlar, biraz daha mikro baktığımızda firmalar bazında ne oluyor, biraz daha eski belki bilgiler ama benim bilgilerim sanırım 23 Mayıs ile ilgili, 30 Mayısı bile bulamamışım demek ki, 23 Mayıs ile idare etmişim. Burada bireysel sözleşmelerin yatırıma yönlenen toplam tutar içerisinde firma bazında
baktığımda Yapı Kredi'nin birinci sırada olduğunu görüyorum şu anda.
.......... hayat emekliliğin ikinci sırada, Anadolu hayat emekliliğin üçüncü sırada ve Ak emekliliğin dördüncü sırada olduğunu görüyorum. Grup sözleşmelerine geçince bireyselin haricinde; burada ilginçtir birinci sırayı Ak
Emeklilik alıyor, ikinci sırayı Vakıf Emeklilik alıyor. Yani burada aslında firmaların Pazar segmentasyonu dediğimiz hangi şekilde pazarlamayı uygun
gördüklerini görmek, burada hangi firmanın neye önem verdiğini belirlemek
mümkün. Bu segmentasyonda bazı firmalar bireysele daha fazla önem veriyor bazı firmalar grup poliçe satışına daha fazla önem verebiliyor o da o
firmanın mantalitesi ve satış mantığıyla ilgili bir şey olsa gerek. Ya da mevcut alt yapısındaki bazı olanaklardan yararlanıyor demektir ki bu şirketler
olabilir, bağlı kuruluşlar olabilir, buna benzer kuruluşlarla çok yakın ilişkilerden kaynaklanan imkanlar olabilir.

Yine verildiği için buradaki sözleşmeler bireysel dağılımını ya da yaş
dağılımını geçiyorum ya da TL yabancı para cinsinden geçiyorum. Toplam
aracı sayısının gerçekten çok büyük bir kısmının üniversite ve üstü eğitimi
aldığını görmek memnunluk verici. Benim aslında vurgulamak istediğim
burada, aktarım meselesi. Burada kim hazırdan yiyor, kim pastayı büyütme, yeni hedef alma yönünde gidiyor. Bu tabii çok kısa anlık bir yılın biraz
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üzerinde olan bir mazisi var sistemin. Dolayısıyla ne kadar doğru tabii ki
tartışılır ama bir gösterge olması için bu kesinlikle böyledir demiyorum ama
ilginçtir ...... hayat ve emeklilik toplam BES katkı payı tutarı içerisinde bunun %68 ini birikimli hayat sigortasından aktarmış. Bunu ikinci sırada Anadolu hayat emeklilik geliyor, %56 toplam katkısının aktarımla gerçekleşmiş.
Üçüncü sırada, Koç Allianz hayat emeklilik var. Dördüncü sırada Ankara
emeklilik var ve beşinci sırada Doğan emeklilik geliyor. Bu saydığımız firmalar demek ki keseden yemeyi seviyorlar ve mevcut alt yapılarını kullanmak suretiyle mekanizmayı daha işler hızlı bir şekilde belki ölçek ekonomilerini yakalamak suretiyle, kısa zamanda ölçek ekonomilerine gelmek suretiyle bir amaç hedef içerisindedirler diye düşünüyorum. En fazla çıkartılan emeklilik fonu türü iki tane var, 11 firma tarafından çıkarılmış. Şurada
görülüyor gelir amaçlı kamu borçlanma araçları, emeklilik yatırım fonu, para piyasası, likit kamu emeklilik fonu 11 firma tarafından da çıkarılmış, 8 firma tarafından çıkarılmış olanları var; büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu, esnek emeklilik yatırım fonları. Bir ilişkisel veri tabanı yönetim mantığı şu anda geçerli.EGM aslında bu ilişkisel veri tabanını çok
ciddi çok güzel bir şekilde yönetiyor ve yönlendiriyor. Bu ilişkisel veri tabanı ne işe yarıyor? Tüm sistemin taraflarına hem resmi anlamda raporlar,
araştırmalar, sentezler, değişik amaçlara yönelik raporlama imkanları sunuyor hem firmalara sunuyor. Bu web ortamında hazırlanıyor, bu farklı şekillerde e-mail, SMS ya da mektuba varıncaya kadar olacak şekilde ki burada Takasbank da ciddi destek veriyor diye düşünüyorum tabii burada
yetkilisi var mı bilemiyorum ama.

Vergi meselesine çok fazla girmek istemiyorum, zaman sorunundan dolayı. Yalnız burada bir işveren açısından olaya değinmek istiyorum. İşverenler tarafından çalışanlara adına ödenen katkı payları vergi matrahından
gider olarak indirilebiliyor. Ancak işverenler tarafından gider olarak dikkate
alınacak tutar ile çalışan tarafından indirim konusu yapılacak katkı payı tutarı toplamı maalesef %10 ile sınırlı durumda. Toplamı %10 ile sınırlı durumda. Zaten ileride de söyleyeceğim bunun aslında ayrı ayrı belirlenmesinin belki o grup emeklilik fonlarının da geliştirilmesinde ciddi anlamda etkisi olabilir ama tabii ki burada maliye bakanını memnun etmek tatmin etmek mümkün değil. Ali Haydar Bey en fazla onu biliyordur muhtemelen.
Sayın Unakıtan bu tür şeylere ilginç bir şekilde set çekebiliyor. Tabii bunun
bizde gerçek anlamda maliyetini bilmiyoruz. Set çekerken en azından bize
bunun maliyetini ciddi boyutta anlatsa belki daha fazla ikna olma durumumuz olabilir.

Evet, dünyada geleceğin efendileri özel emeklilik fonları. Bunu geçen
sunumda sanırım İş yatırım portföyü yöneticisi buna benzer bir cümle söylemişti aynı şekilde değil ama bugün SPK temsilcimiz de çok güzel bir şekilde söyledi; dünyada ciddi boyutlarda fon yaratan ve birçok şirketin ortağı
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olan aslında emeklilik şirketleri ve emeklilik fonları. Bu fonların çok büyük
önemi var. Yine arkadaşımız da bazı bilgiler verdi; bazı ülkelerde ciddi boyutta gayri safi yurtiçi hasılalarından daha yüksek düzeyde emeklilik fonları
birikimi söz konusu ki bu ülkeler aslında İsviçre, Hollanda, İngiltere, Amerika, İrlanda, İsveç gibi ülkeler mevcut. Bunu 97 rakamlarıyla yine grafiksel
ifade etmek mümkün. En büyük 10 emeklilik fonu sıralamasında 6 tane
Amerikan emeklilik fonu var. Bu emeklilik fonlarının yönettikleri tutarlar oldukça büyük. İlk 10 da 6 tane Amerikan firması var. İleride bir rakam da vereceğiz. Amerika emeklilik yatırım fonları, dünya emeklilik yatırım fonlarının
yaklaşık %50 sine tekabül ediyor. Çok önemli, bu tarzda baktığımda ben
özellikle Amerika'daki emeklilik fonlarının yeni rakamlarına ulaşabildim pi
online.com diye bir web adresi var. Bazı bilgileri ücretsiz veriyor, bazı bilgileri ücretli veriyor. Bu pi online.com adresinden aldığım bilgiler bunlar, 2004
yılı rakamları. Özellikle firma emeklilik fonları anlamında firmalar bundan
çok ilginç şekilde yararlanıyorlar, firmalar kendileri yönetiyor. .................
fon, mesleki emeklilik fonu diye ifade edilen durumda. Genel Motor mesela
107 milyar Dolarlık bir fon yönetiyor, emeklilik fonu olarak. General Elektrik
66 milyar doların üzerinde bir fonu yönetiyor. IBM 65 milyar dolar civarında
bir emeklilik fonunu yönetiyor. Peki 1000 emeklilik fonu varmış. Hatta 1000
den fazlaymış da ilk 1000 i ne kadar büyüklüğe sahip diye bir istatistik yapılmış Amerika'da. 2004 yılı rakamı 5 trilyon 351 milyar Dolar ki birazdan bir
grafikle göstereceğim aslında bu çok daha yüksek rakamlarda olabilirdi,
2000 yılında bir düşüş yaşamışlar. Yine ifade edildi, belirli fayda planları
Amerika'da daha ön planda. Belirli katkı planlarının varlıkları biraz daha düşük. Bu altta şu 3 trilyon 969 milyar Dolar belirli fayda planlarının varlıklarını ifade ediyor. 1 trilyon 381 milyar Dolar da belirli katkı planlarının varlıklarının tutarını ifade ediyor. Şu grafiği izlediğimizde aslında ilginç durum ortaya çıkıyor, bir sonraki bir slaytta da farklı bir rakam vereceğim. 94-2004 dönemi itibariyle bir grafik çizilmiş bu 94 yılından 2000 yılına kadar ciddi bir düzenli artış söz konusu Amerika emeklilik fonlarının varlıklarında. İlginçtir
2000 den 2002 ye kadar bir düşüş söz konusu, 2000 den tekrar bir çıkma
eğilimi var. Bu da bu varlıkların tutarının 2004 yılı itibariyle 5 trilyon 351 milyar Dolara kadar yükseltmiş. Bu rakamları almak çok zor, ben de bayağı
zorlandım çünkü yeni bilgi bulmak emeklilik fonları tutar olarak çok çok zor.
Pi online.com u onun için söyledim, reklam amaçlı değil. Girip oradan bazı
bilgiler alınabilir. Bilgi sevgi gibidir, paylaştıkça çoğalır. Onun için bunu düşündüğüm için söylemeye çalıştım, lütfen yanlış anlaşılmasın. İşte biraz
sonra vermeyi düşündüğümüz bilgi burada. Biraz önce söyledim, dünya genel emeklilik fonu varlıklarının yarısı Amerika emeklilik fonlarına ait. Evet
özellikle 91-96 yılları gerçekleşmiş rakamdır, 2001 tahmindir. Fakat 2001
değil ben size 2004 rakamlarını verdim. 2004 rakamları 2001 rakamının altında. Onun nedeni de biraz önce neden olarak olsa gerek diyeceğim eğer
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yükselme eğilimi devam etseydi bu tahminler muhtemelen tutacaktı. Fakat
bir düşme eğilimine girmiş 2000 li yıllardan sonra, bu düşme eğilimi neticede o tahminleri şuradaki.
Emeklilik fonları tüm dünyada 97 yılı global emeklilik fonu varlıkları kamu özel dahil, global hasılanın yani tüm dünyanın yurt hasılasının diyelim
üretiminin diyelim yaklaşık %50 sine denk geliyormuş, ilginç çok büyük bir
rakam bu. Niye efendi bunlar? Evet çünkü dünya üretiminin yarısını emeklilik fonları yönetiyor. Kamu ve özel, onun için efendi bunlar ve bunların büyük bir kısmı özel sektör tarafından yönetiliyor ki burada alttaki grafiklerde
Türkçeleştirmedim biraz tembelliğime geldi kusura bakmayın, vakit problemimden dolayı özür diliyorum onun için, onları İngilizce bıraktım ama çok
büyük bir kısmı özel sektör tarafından yönlendiriliyor.

AB de ben mi yanlış anladım bilmiyorum ama üçüncü ayak bireysel
emeklilik planları var, biraz önce SPK daki arkadaşımız söyledi ama benim
bildiğim kadarıyla var, çevirileri var, green paper var, white paper var bildiğim kadarıyla oralarda bahsi geçiyor. Yalnız birinci ayak kamu emeklilik
planlarında bir gelişme beklenmiyor dağıtım sisteminde. İkinci ayakta belirli fayda da bir beklenti yok gelişme yönünde ama belirli katkı planlarında bir
eğilim var bir artış düşüncesi söz konusu. Üçüncü ayak bireysel emeklilik
planlarında da yine gelişme olması beklentisi var. Bu üçüncü ayağın eki belki dördüncü ayak diye ifade edilebilecek bir durum da var Avrupa'da. Benim
en fazla burada bahsetmeye çalıştığım şu yeni bulduğum yine şekillerden
biri, ben biraz şekilci miyim neyim bilemiyorum kendim çevirdim şekillere
döktüm yine aradaki ilişkileri vermeye çalıştım ama ne derece doğru verdim
bilemiyorum. Tüm Avrupa'da ve gelişmiş bir çok ülkede bu old age problem
dedikleri problemle uğraşıyorlar yani ilk oturumda sosyal güvenlikten sorumlu arkadaşımız çok güzel bir bilgi verdi. Ben bu kadar vahamet içinde olduğunu bilmiyordum açıkçası o bilgim yoktu, o bilgiyi aldığıma çok sevindim
açıkçası. AB ve benzer büyük ülkeler 15-20 yıl sonra ortaya çıkaracakları
sorunları için şimdiden dert yanıyorlar ve acayip şekilde hani yangın düşmüş bir yerlere de yanıyor, bu haldeler. Hollanda'da çok ciddi çalışmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla bizden maliye bölümünden birkaç asistan arkadaşı gönderdik orada 1 ay 2 ay araştırma inceleme yaptılar. Çok ciddi çalışmalar yapıldığını özellikle vurguladılar.
Benim çevirdiğim bir şey, yaşlanan nüfus diyor kamu finansman baskısını arttırır, evet. Aynı zamanda kamu finansman baskısını arttıran bir unsur
da global sermaye pazarları ve Avrupa parasal birliği istikrar anlaşmalarıdır
diyor. Kamu finansman baskısı arttığı zaman da kamu emeklilik planlarında
reform gündeme gelir diyor, bunun ihtiyacı artar diyor. Bu reformlara yalnız
ters yönde yani reformları engelleyecek yönde de bir başka baskı unsuru
vardır diyor reformlara politika olarak karşı çıkan kesimler vardır ki bunlar
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sendikalar ve emekli olanlardır diyor ve bu kamu emeklilik planında reformu
eğer siz yapacak olursanız bu özel emeklilik fonlarına olan talebi arttırır diyor. Yani kamu sosyal güvenlik sistemine müdahale ettiğinizde reform yaptığınızda bu özel emekliliğe bir artı unsur olarak gündeme geliyor. Ve finansal hizmet sağlayıcıları için fırsatlar ve değişimler buradan dolayısıyla artıyor çünkü bizim mevcut sistemimizde de portföy yönetim şirketleri dahil
bankalar dahil hemen hemen finans kesimimizin büyük bir kısmı bu pastadan kesinlikle payını alıyor. Birlikte büyüyorlar, birbirlerine destek oluyorlar
bu da belki ölçek ekonomilerinin doğru kullanılmasını gündeme getiriyor.
Yaşlanan nüfus aynı zamanda ilginçtir özel tasarruf oranlarını arttırıyor, özel
tasarruf oranları da özel emeklilik fonlarına talebi arttırıyor, talebin artması
özel emeklilik fonuna yine tasarruf eğilimini arttırıcı bir unsur gösteriyor, ikili bir ilişki var burada birbirini besleyen. Ama ilginçtir bu çalışmayı çok fazla
ayrıntılı okumadım, buraya bir soru işareti koymuşlar. Bu soru işareti şu;
acaba özel tasarruf oranlarının ekonomik büyümeye etkisi nasıl oluyor?
Çünkü yaşlanmanın negatif etkisi olduğu söyleniyor, teknolojik ilerleme ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkiler deniyor ama özel tasarruf oranlarının
nasıl etkilediği yönünde sanırım bazı şüpheleri var bu yazıyı oluşturanların.

Farklı bir şey üretmek için svot analizi yapmaya çalıştım. Çok basit bir
yani bir güncel ............. ile ilgili olan güçlü ve zayıf yönler bir gelecekle ilgili olan fırsat ve tehditler aslında sunumlarda da sanırım buna benzer bir eğilimle hazırlık vardı ama doğrudan svot denmedi. Ben doğrudan svot dedim,
bu svotu yaparken de kendim bir yerlerden bilgi toplamadım. Adana'da Vakıf Emeklilik de dahil bir çok şirketten en azından hızlı yanıt alabileceğimize inandığımız ön görüşmelerden sonra 5 firmayla çalışma imkanımız oldu.
Bu firmalar;İdeal Emeklilik, Vakıf Emeklilik, Ak Emeklilik, Anadolu Emeklilik,
Yapı Kredi Emeklilik oldu. Bunlarla çalışma fırsatımız oldu ki bunu biz bir
makale yapacağız yüksek lisans öğrencimle beraber ve onun için şu çalışma daha devam ediyor buradaki bilgiler oldukça ham bilgiler, oldukça ham
bilgilerden size bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bu çalışmayı 3 farklı
svot olarak yapmayı düşündük. Bir orta üst düzey yöneticilerin düşüncesi
nedir? Bunlara göre svot nasıl çıkıyor, bir pazarlama uzmanları acaba ne
düşünüyor sistemle ilgili, bunların svotu ne çıkıyor, bir de katılımcılar ne düşünüyor bu sistemle ilgili bunun svotu, bir de gönül isterdi ki hazineye gönderelim 3-5 tane, hazine müsteşarlığı ve buna benzer kurumlar acaba ne
tür bir svot çıkarıyor sistem hakkında. Yok zaman yok. Çalışma yapıyoruz,
olumlu yanıt veriyorsanız göndeririz, daha devam ediyor. İşte bu yapılan çalışma toplam 130 kişiyle yapılan görüşme neticesinde ortaya çıkıyor. Dağılımı şurada vermeye çalıştım, oldukça amatörce yapılan bir çalışma onu
söyleyeyim profesyonelce değil bu zaman kısıtından dolayı maalesef bu şekilde oldu. Sadece yüzdelerle ifade etmeye çalışıyorum. Üzerine çok fazla
müdahalede bulunmadım artısı eksisi neyse tamamen deneklerin verdiği
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yanıtlarla ilgilidir.

Müşteri açısından yüksek esneklik %100, tek %100 çıkan bu, şirket plan
değiştirme, ödeme miktarlarını ayarlayabilme gibi imkanların oldukça
önemli olduğu bu bir güçlü yön olarak ifade edilmiş. Şeffaf bir sistem olması, sosyal güvenlik sistemini tamamlaması ve emeklilik döneminde yaşam
standartını koruması, vergi avantajının olması, katkı paylarının plan içinde
mevcut olan farklı yatırım araçlarını değerlendirebilir olması, riskin dağıtılmasını sağlar diye bir şey söylemiş ki burada üstte de şeffaf bir sistemin olması veya sosyal güvenlik sisteminin desteklemesi şeklinde de var. Emeklilik gözetim merkezi de çok sevdim bunu özellikle girsin diye sıralamaya
hatta maddeyi arttırdım. Çünkü bence önemli bir kurum. Onun için emeklilik gözetim merkezi adı ile sistemi günlük olarak gözetip denetlemekten sorumlu bir şirketin kurulmuş olması çok önemli. Çünkü eksik bilgi, yanlış bilgi çok tehlikeli. Bilgi net olmalı, doğru olmalı ve zamanında mutlaka verilmeli.

Zayıf yönler; stopaj kesintileri yüksek olarak kabul ediliyor ki bugün öğrendik bununla ilgili bazı gelişmeler olacak galiba ve anapara üzerinden
alınması düşüncesi var bu yön bir zayıf yön olarak ifade edilmiş. Yeni sistem oluşu nedeniyle geniş kitlelere duyulup benimsenmesi zaman alacak
deniyor ve ilginçtir özellikle pazarlamacılar kimler bunu söylüyor diye söyledim ilginçtir pazarlamacılar kötü deneyimlerden biraz yakınıyorlar, biraz sigorta şirketlerinin eskiden yaptıkları bazı uygulamaların bu sisteme mal
edilmesinin bir zayıf yön olduğunu, bunu ikna etmede müşterileri sıkıntı yaşadıklarını özellikle vurguluyorlar.

2 slayt daha var. Svotu bitirelim kusura bakmayın. İleriki dönemlerde
başka kişiye devredilemez olması ilginç. Devredilmesini talep edenler de
var demek ki bu konuyla ilgili muhtemelen katılımcılar böyle bir talepte bulunuyorlar. Şirketlerin uzun yıllar boyu reel kara geçmeden çalışmak zorunda olmaları bu da çok ilginç muhtemelen bizim yöneticilerimizin verdiği fikir.
32 tane çıkıyor 20 yöneticimiz var, bir kısım pazarlamacılarımız da bu yönde düşünmüşler. Gerçekten güçlü bir sermaye birikimi gerekiyor. Dünya
bankasının da bir önerisi var Türkiye'ye diyor ki indirin sermaye şartını, böyle bir öneri yazmışlar bir yayında buldum aldım koydum slaytta var. Bu bana göre çok yanlış bir şey. Güçlü bir sermayeyle girişmesi çok önemli çünkü gerçekten faaliyet maliyetleri çok yüksek. Bunu karşılayabilmek ve güven telkin edebilmek için yüksek sermaye gerekliliktir.

Fırsat ülkemizin sosyal güvenlik alanında sorunlarının çözümünde çok
önemli bir rol oynayacaktır bu sistem gerçekten ciddi bir fırsattır. Kişilerin
gelecek kaygıları ve sosyal güvenlik sisteminin daha fazla gelişemeyecek
olması bireysel emeklilik sistemine katılımı arttıracaktır. Çünkü sosyal gü81

venlik sisteminden eğer kişiler beklentilerini karşılayamayacak olurlarsa bir
alternatif arayacaklar. Alternatif hazır, eğer iyi anlatılacak olursa bu alternatiften yararlanmak mümkün.

Uzun dönem finans piyasalarında derinliği arttıracaktır. Çok güzel söylendi bugün, yani istihdam olanakları yine ifade edildi bugün. Gerek ekonomideki belirsizlik oranlarının azalması gerekse gelecek yıl çıkarılması planlanan yeni yasalar nedeniyle sisteme olan ilginin artması bekleniyor. Ülkenin demografik yapısının yaşlı nüfusa doğru gidişi bir fırsat ifade ediyor, neden? Çünkü insanlar geleceği düşünmek zorunda kalacak yaşlanıyoruz diye. Grup emeklilik olanağı ile kitleler halinde katılım söz konusu olabilecek
ama gerekli teşvikler sunulabilirse. Bir gördüğünüz gibi çok fazla şey var, bir
de bu svotu yaparken bir şey daha sordum ben dedim ki sizce nasıl geliştirilmeli? Yine müdahale etmedik. Vergi avantajının iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, çünkü vergi avantajından yararlanamayan kesimler var. Bunlara
yönelik de bazı düzenlemeler yapılması gerektiği ifade ediliyor. Stopaj oranları düşürülmeli, medya desteği olmalı deniyor, reklamlar arttırılmalı özellikle reklamların bildirici, eğitici, bilgilendirici ve eğitici olması çok önemli. Şirketin imajı tabii ki önemli, ciddi bir şirket imajı tabii ki verilecek ama bu arada bilginin de aktarılması gerekiyor. İlginçtir kredi çekmek istiyorlar, kredi
çekme imkanı olsun diyorlar bunu sanırım sigorta şirketlerinin verdiği hizmetlerle karşıladıkları için böyle bir talepte bulunuyorlar. Ve yine herkesin
söylediği sizin de bilgi verdiğiniz kıdem tazminatı fonu ve mevcut vakıf mensuplarının herhangi bir hak kaybı yaşamadan haklarını BES e aktarabilmesi için yasal düzenleme yapılması şeklinde bazı yorumlar var. Benim fikrimi
söyleyemiyorum, sabrınıza teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın sayın
başkan geciktim.
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TÜRK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
VE SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK STRATEJİLER
Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Ç.Ü.İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ
o Son yıllarda, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili sorunlar, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin en önemli problemlerinden birini oluşturmaktadır.

o Gelişen ülkelerde, istikrarsız siyasi ortamlardan kaynaklanan popülist uygulamalar, kayıt dışı ekonomi, yüksek işsizlik oranlarına karşılık, gelişmiş ülkelerde, azalan doğum oranı, uzayan ortalama yaşam süresi ve nüfusun yaşlanması sosyal güvenlik sistemlerinde aktüeryal dengeleri
olumsuz yönde etkilemektedir.
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ
o Bunun sonucunda, emeklilik için gereken; asgari prim ödeme gün sayısı ve minimum yaş sınırı sürekli olarak yükseltilmektedir. Radikal bazı düzenlemelere rağmen sosyal güvenliğin finansman yükü gelişmiş ve gelişmekte olan hemen hemen tüm ülkelerin borçlanma gereği üzerindeki
baskısını giderek artırmaktadır.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ
o Mali açıdan sürdürülebilirliği tesis edilmiş bir sosyal güvenlik sistemi ulusal tasarrufları yükselterek ekonominin uzun
dönemli büyüme potansiyelini artırmak bakımından önemli bir işleve sahiptir.
o Sosyal güvenlik sistemimizin önemli bir ayağını teşkil eden
sosyal yardım ve hizmetler, mevcut sistemde dağınık bir
yapıda yürütülmektedir. Bu amaçla yeni bir sosyal güvenlik
reform çalışması yürütülmektedir.
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S O S YA L G VENL K KURUMLARINA YAPILAN
B T E TRANSFERLER (M LYAR TL)

YILLAR
1999
2000
2001
2002
2003
2004

SSK

BA -KUR

1.111.000
400.000
1.105.000
2.386.000
2.865.576
5.842.000

796.145
1.051.460
1.740.000
2.622.000
4.930.000
5.336.000

EMEKL
SANDI I
1.035.000
4.775.000
2.675.000
4.676.000
6.145.000
7.808.000

TO P L A M
2.942.145
3.226.460
5.523.000
9.684.000
13.940.576
18.978.000

* 2004 y l programda yer alan miktar
** SSK yay nlar ndan al nm t r.

B REYSEL EMEKL L K
RKETLER

BA VURU
TAR H
15.Nis.02

RKETLER

D N
M
Z N TAR H
03.Ara.02

R U H S AT
BA . TAR H
05. ub.03

R U H S AT
TAR H
07.Tem.03

AK EMEKL L K A. .
ANADOLU HAYAT
25.Nis.02
17.Oca.03
30 Nis.03
07.Tem.03
EMEKL L K A.
SOSYAL
REFORMU
ANKARA EMEKL
L K A. GÜVENLİK
. 08.May.02 - EMEKLİLİK
03.Ara.02
15.Nis.03
01.A u.03
YAPI KRED
31.May.02
03.Ara.02
11.Nis.03
07.Tem.03
EMEKL L K A. .
o EMEKL
Özetle,
emeklilik
yaşının yükseltilmesi, aylık bağlama
VAKIF
L K A.
.
oranlarının düşürülmesi,
sayısının artırıl31.May.02pirim
21.ödeme
ub.03 gün
21.Nis.03
01.A u.03
(G ne Hayat)
ması gibi
konularda 1999 yılında yapılanlar, söz konusu reKO ALLIANZ
HAYAT
form
ile,
kapsam Emekli
Sandığı'na
da genişleti06.Haz.02
03.Ara.02
30.Nis.03
01.A u.03
VE EMEKL
L Kçalışması
A. .
istenmektedir.
Böylece
sosyal güvenlik
GARANT lerek
EMEKLtekrarlanmak
L K A. . 20.Haz.02
18.Ara.02
7.May.03
07.Tem.03
finansman
açıklarının giderilmesi hedeflenmektedir. Bu
AVIVA (CU)
HAYAT
27.Haz.02
03.Ara.02
17.Haz.03
VE EMEKL
L K A. . ayrıca,
kapsamda
sosyal güvenlik
sistemine
destek 26.A
ama-u.03
DO AN EMEKL
L K A. . bireysel
27.Haz.02
17.Oca.03
7.May.03
26.A u.03
cıyla getirilen
emeklilik
sistemi de
tartışılmaktadır.
BA AK EMEKL L K A. . 01.A u.02
21.Mar.03
9 May. 03
01.A u.03
O YAK EMEKL L K A. .
08.Kas.02
17.Oca.03
25.Nis.03
07.Tem.03

ZELL KLER

B REYSEL
EMEKL L K S STEM

B R K ML HAYAT
S GORTASI
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BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE
YATIRIM SİSTEMİ
o 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu' ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği ortak bir metin ve sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak TBMM tarafından 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş,
7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 4632 Sayılı Kanun, yayımı tarihinden itibaren
6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE
YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNUN AMACI
o Kanunun amacı, “kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek
bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına
göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesidir”
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S O S YA L G VENL K KURUMLARINA YAPILAN
B T E TRANSFERLER (M LYAR TL)

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE
YATIRIM SİSTEMİ
YILLAR
SSK
BA -KUR
EMEKL
TO P L A M
SANDI I
1999
1.111.000
796.145ile sistemin
1.035.000
2.942.145
o Yapılan
Mevzuat çalışmaları
etkili bir biçimde
2000 uygulanabilmesini
400.000
1.051.460
4.775.000
3.226.460
teminen gerekli olan idari ve hukuki
çer2001 çeve1.105.000
1.740.000
2.675.000
5.523.000
zaman içerisinde
tamamlanmış
ve 27 Ekim 2003
taBireysel Emeklilik
Sistemi 4.676.000
gerçek anlamda9.684.000
çalış2002 rihinde
2.386.000
2.622.000
başlamıştır. Şu
anda, sistemde
11 emeklilik
şirketi
2003 maya
2.865.576
4.930.000
6.145.000
13.940.576
bulunmaktadır.
2004 faaliyette
5.842.000
5.336.000
7.808.000
18.978.000

* 2004 y l programda yer alan miktar
** SSK yay nlar ndan al nm t r.

B REYSEL EMEKL L K
RKETLER
AK EMEKL L K A. .
ANADOLU HAYAT
EMEKL L K A.
ANKARA EMEKL L K A. .
YAPI KRED
EMEKL L K A. .
VAKIF EMEKL L K A. .
(G ne Hayat)
KO ALLIANZ HAYAT
VE EMEKL L K A. .
GARANT EMEKL L K A. .
AVIVA (CU) HAYAT
VE EMEKL L K A. .
DO AN EMEKL L K A. .
BA AK EMEKL L K A. .
O YAK EMEKL L K A. .

RKETLER

BA VURU
TAR H
15.Nis.02

D N
M
Z N TAR H
03.Ara.02

R U H S AT
BA . TAR H
05. ub.03

R U H S AT
TAR H
07.Tem.03

25.Nis.02
08.May.02

17.Oca.03
03.Ara.02

30 Nis.03
15.Nis.03

07.Tem.03
01.A u.03

31.May.02

03.Ara.02

11.Nis.03

07.Tem.03

31.May.02

21. ub.03

21.Nis.03

01.A u.03

06.Haz.02
20.Haz.02

03.Ara.02
18.Ara.02

30.Nis.03
7.May.03

01.A u.03
07.Tem.03

27.Haz.02
27.Haz.02
01.A u.02
08.Kas.02

03.Ara.02
17.Oca.03
21.Mar.03
17.Oca.03

17.Haz.03
7.May.03
9 May. 03
25.Nis.03

26.A u.03
26.A u.03
01.A u.03
07.Tem.03
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B REYSEL

B R K ML HAYAT

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE
YATIRIM SİSTEMİ
o Gönüllü katılıma dayalı

o Kamu güvenlik sisteminin tamamlayıcısı

o Kişilerin emeklilik dönemlerinde ek bir gelir sağlayan dolayısıyla yaşam standartlarının arttırılmasını amaçlayan
o Özel bir emeklilik sistemidir

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
TEMEL UNSURLARI
o En az 10 yıl katkı payı ödenerek 56 yaşında emekli olmak

o Birikimlerin emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmesi
o Katılımcılara seçim hakkı

o Bireysel hesaplarda takip

o Kamunun düzenleme, gözetim ve denetimi
o Uzmanlaşma
o Şeffaflık

o Vergisel teşvikler
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE
KATILIMCININ HAKLARI
o Aynı şirket fonları ve planları arasında aktarım (Yıl/4 kere)
o Fonların bir şirketten diğerine aktarılması (Yıl/1 kere)
o Katkı payı ödemeye ara verme imkanı
o Emeklilik öncesi sistemden ayrılma
o Bilgilenme

o Emekliliğe Hak Kazanım Sonrası Haklar:
o Toplu para alma

o Tek prim ödemeli yıllık gelir sigortası kapsamında aylık, 3
aylık, 6 aylık veya yıllık maaş alma
o Kısmen toplu para kısmen maaş alma
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O YAK EMEKL L K A. .

ZELL KLER

Emeklilik
Ya

08.Kas.02

17.Oca.03

B REYSEL
EMEKL L K S STEM

25.Nis.03

07.Tem.03

B R K ML HAYAT
S GORTASI

Bireysel Emeklilik Sisteminden emekli olmak i in en az Birikimli Hayat Sigortas nda
10 y l d zenli katk pay de- ya s n r yoktur. En az 10 y l
mek ve en az 56 ya nda ol- prim demek gerekmektedir.
mak gerekmektedir.

ZELL K

cretli
al anl

Yat r m
Se ene i

En az
de i ik risk kategorisinde emeklilik yat r m fonu Tek yat r m havuzu ve
aras nda katk lar payla t r- g nl k kar pay elde edilir.
ma hakk vard r.

Yat r m
Performans

YTL poli elerde %9, d vize
endeksli poli elerde %3 gaFon tipine g re de i ken ge- ranti edilmi teknik faiz getirisi, alternatif enstr manlar n
tiri elde edilebilir.
zerinde uzun s reli istikrarl
reel verim s z konusudur.

Teminat
(Vefat/
Maluliyet)

r n yap s na g re de i ken
Risk teminatlar i ermemekoranlarda vefat ve maluliyet
tedir.
teminatlar i erir.

Ayr lma

Birey diledi i zaman sistemden ayr labilir.Toplam birikim Bireyin y ldan nce sistemkald
s reye ba l olarak den ayr lmas durumunda bimevzuatta belirtilen yasal ke- reye herhangi bir deme yasintiler yap ld ktan sonra bire- p lmaz.
ye verilir.

l m veya
Maluliyet
Durumu

Bireyin l m veya maluliyeti
Bireyin l m veya maluliyeti durumunda birikimlerin yan ndurumunda birikimler denir. da tazminat demesi de yap lr.

irket
De i imi

Bireyin iste i do rultusunda
mevcut irketinde bir y l kal- irketler aras nda aktar m
m olmas ko uluyla ba ka hakk yoktur.
bir irkete aktar m yapabilme
hakk na sahiptir.
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Y ll k
Beyann
Verenler

Vergi
stisnas

Vergi
Uygulam

YAT
I
ZELL KLER

gortas nda
az 10 y l
ektedir.
cretli
al anlar
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edilir.

9, d vize
de %3 gaaiz getirir manlar n
istikrarl
sudur.

B REYSEL
EMEKL L K S STEM

B R K ML HAYAT
S GORTASI

Prim ve katk lar n tamam , Prim ve katk lar toplam ,
denilen ayda elde edilen denilen ayda elde edilen
br t cretin %10’unu ve br t cretin %5’ini ve y ll k
y ll k olarak asgari cretin olarak asgari cretin y ll k
y ll k tutar n a mamas tutar n a mamas ko uko uluyla, vergi matrah n- luyla, vergi matrah ndan
dan indirilebilir.
indirilebilir.

de i ken
maluliyet

Prim ve katk lar n vergi Prim ve katk lar n vergi
matrah ndan indirilebilme- matrah ndan indirilebilmesi i in, bunlar n gelirinin el- si i in, gelirin elde edildi i
Y ll k
de edildi i y lda denmi y lda denmi olmas ve
Beyanname
olmas ve beyan edilen beyan edilen gelirin %5’ini
Verenler
gelirin %10’unu ve asgari ve asgari cretin y ll k tucretin y ll k tutar n a ma- tar n a mamas gerekmektedir.
mas gerekmektedir.

ce sistemmunda bideme ya-

S re sonunda elde edilen S re sonunda elde edilen
birikimin %25’i vergiden is- birikimin %10’u vergiden
tisna edilmi tir. Dolay s yla istisna edilmi tir. Dolay birikimin bu k sm i in ver- s yla birikimin bu k sm i in
gi denmeyecektir.
vergi denmeyecektir.

Vergi
stisnas

Ankara E
Aviva Ha
Ba ak Em
Do an E
Garanti E
Ko Alli
Oyak Eme
Vak f Em
Yap Kre
Genel T
Kaynak:

EMEKL L

Ak Emekl

Anadolu

Ankara E

Aviva Ha

Ba ak Em

maluliyeti
rin yan ni de yap Vergi
Uygulamas
aktar m
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Bireysel Emeklilik Sisteminden emeklilik hakk
kazan ld nda,
toplam
S re sonunda elde edilen
emeklilik birikiminin %75’i
birikimin %90’ zerinden
zerinden %5 oran nda
%10 oran nda vergi kesinvergi kesintisi yap l r. (56
tisi yap l r. (10 y ldan nce
ya dolmadan
k larda
ayr lma durumunda %15
toplam birikim zerinden
vergi kesintisi yap l r.
)
%10, 10 y l dolmadan
k larda ise %15 vergi
kesilir.
)

Do an E

Garanti E

Ko Allia

Oyak Eme

Vak f Em

Genel T
Kaynak:

TÜRK
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN
MEVCUT DURUMU
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Vak f Emeklilik
429.186.757

378.232

81.250(1)

14.812

46.786(4)

20.741

57.954(2)

84.980.913

6.433.346

16.447.483(2)

8.447.711

9.658.276(4)

1.571.728

2.149.433

1.609.598

1.636.587

7.972.329

10.327.684(3)

18.726.738(1)

GRUP
S ZLE MELER N N
YATIRIMA Y N L E N E N
TOPLAM TUTARI (YTL)

N

109.081

7.421

21.386

10.146

6.327

1.238

2.027

2.602

1.186

16.969

18.183

21.596

GRUP
S ZLE ME
S AYISI

Kaynak: (http://w w w.egm.org.tr/23052005 Sirket siralamasi.xls Eri im Tarihi: 23.05.2005,
http://www.egm.org.tr/BESTemelGostergeler 23052005.xls Eri im Tarihi: 23.05.2005) kayna ndan yararlan larak
derlenmi tir.

Genel Toplam

82.527.769 (1)

9.191.999

Oyak Emeklilik

Yap Kredi Emeklilik

26.088.577
25.362.973

Ko Allianz Hayat
ve Emeklilik

48.468.341

Garanti Emeklilik
ve Hayat

21.262

8.550

13.878.942
18.280.198

Ba ak Emeklilik

26.911

9.071

41.988

48.907(3)

B REYSEL
S ZLE ME
S AYISI

75.625.519 (2)

3.381.384

Do an Emeklilik

Aviva Hayat ve Emeklilik

Ankara Emeklilik

60.425.618 (4)
65.955.437 (3)

B REYSEL
S ZLE MELER N
YATIRIMA Y NLENEN
TO P L A M T U TARI (YTL)

Anadolu Hayat Emeklilik

RKET

Ak Emeklilik

EMEKL L K

B REYSEL V E G R U P O L A R A K F O N A Y NLENM
S ZLE MELER
RKET BAZINDA DA ILIMLAR

95

96

YAT

YAT
I
toplam ,
edilen
toplam
,
e y ll k
edilen
n y ll k
ve y
k
kollun
y
l
l
k
ah ndan
ko urah ndan

n vergi
lebilmenedivergi
ldi i
lebilmemas
ve
ildi i
ned
%5’ini
mas
ll k tve
ungerek%5’ini
ll k tugerekedilen
vergiden
edilen
D
olay vergiden
sm i in
Dolay tir.
sm i in
tir.

edilen
zerinden
edilen
kesinzerinden
dan nce
i
dakesin%15
dan
r.
) nce
da %15
r.
)

BHS DEN BES E A K TARIM YA PAN KATILIMCI SAYISI
TOPLAM
BHS’DEN SAYISI
Y ZDEL K
BHS DEN BES E A K TARIM
YA PAN KATILIMCI
EMEKL L K

RKET

EMEKL L K

RKET

K ATILIMCI BES’E A K TARIM
TOPLAM
BHS’DEN
S AYISI
YA PAN
KATILIMCI
K ATILIMCI BES’E
AI
KSI
TARIM
S AY
S AYISI
YA PAN KATILIMCI
62.549
2.994
S AYISI

DE
M
Y ZDEL K
DE
M

Ak Emeklilik
% 5
Anadolu Hayat Emeklilik
59.507
2.380
% 4
Ak Emeklilik
62.549
2.994
% 5
Ankara Emeklilik
23.040
4.708
% 20 (2)
Anadolu Hayat Emeklilik
59.507
2.380
% 4
Aviva Hayat ve Emeklilik
27.428
7.760
% 28 (1)
Ankara Emeklilik
23.040
4.708
% 20 (2)
Ba ak Emeklilik
10.839
554
% 5
Aviva Hayat ve Emeklilik
27.428
7.760
% 28 (1)
Do an Emeklilik
22.422
1.912
% 9 (4)
Ba ak Emeklilik
10.839
554
% 5
Garanti Emeklilik ve Hayat
57.630
377
% 1
Do an Emeklilik
22.422
1.912
% 9 (4)
Ko Allianz Hayat ve Emeklilik
26.294
2.444
% 9 (3)
Garanti Emeklilik ve Hayat
57.630
377
% 1
Oyak Emeklilik
55.437
0
% 0
Ko Allianz Hayat ve Emeklilik
26.294
2.444
% 9 (3)
Vak f Emeklilik
35.421
891
% 3
Oyak Emeklilik
55.437
0
% 0
Yap Kredi Emeklilik
83.215
1.713
% 2
Vak f Emeklilik
35.421
891
% 3
Genel Toplam
463.782
24.193
% 5
Yap Kredi Emeklilik
83.215
1.713
% 2
Kaynak:
http://www.egm.org.tr/BESTemelGostergeler
23052005.xls
Genel Toplam
463.782
24.193
% 5

Eri im Tarihi: 23.05.2005) kayna ndan yararlan larak derlenmi tir.
Kaynak: http://www.egm.org.tr/BESTemelGostergeler 23052005.xls
Eri im Tarihi: 23.05.2005) kayna ndan yararlan larak derlenmi tir.

BHS DEN BES E A K TARIM TUTARI
BES’E
BHS’DEN
BHS DEN BES
E AKATKI
K TARIM TUTARI
EMEKL L K

RKET

EMEKL L K
RKET
Ak Emeklilik

Anadolu Hayat Emeklilik
Ak Emeklilik
Ankara Emeklilik
Anadolu Hayat Emeklilik
Aviva Hayat ve Emeklilik
Ankara Emeklilik
Ba ak Emeklilik
Aviva Hayat ve Emeklilik
Do an Emeklilik
Ba ak Emeklilik
Garanti Emeklilik ve Hayat
Do an Emeklilik
Ko Allianz Hayat ve Emeklilik
Garanti Emeklilik ve Hayat
Oyak Emeklilik
Ko Allianz Hayat ve Emeklilik
Vak f Emeklilik
Oyak Emeklilik
Genel Toplam
Vak f Emeklilik

BES’E A K TARIM
TUTARI
BES’E
KATKI TUTARI
BHS’DEN
(YTL)
(YTL)
BES’E A K TARIM
TUTARI
75.811.968
6.068.300
(YTL)
TUTARI (YTL)

49.758.390
75.811.968
8.674.837
49.758.390
47.742.976
8.674.837
14.395.499
47.742.976
16.323.686
14.395.499
50.629.960
16.323.686
26.840.806
50.629.960
35.196.428
26.840.806
24.750.847
35.196.428
438.504.530
24.750.847

27.716.528
6.068.300
3.039.776
27.716.528
32.330.944
3.039.776
1.488.246
32.330.944
4.877.159
1.488.246
1.043.864
4.877.159
10.364.392
1.043.864
0
10.364.392
1.820.330
0
95.673.652
1.820.330

Y ZDEL K
DE
M
Y ZDEL K
DE
M

% 7

% 56 (2)
% 7
% 35 (4)
% 56 (2)
% 68 (1)
% 35 (4)
% 10
% 68 (1)
% 30 (5)
% 10
% 2
% 30 (5)
% 39 (3)
% 2
% 0
% 39 (3)
% 7
% 0
% 22
% 7

Kaynak:
http://www.egm.org.tr/BESTemelGostergeler
23052005.xls% 22
Genel Toplam
438.504.530
95.673.652
Eri im Tarihi: 23.05.2005) kayna ndan yararlan larak derlenmi tir.
Kaynak: http://www.egm.org.tr/BESTemelGostergeler 23052005.xls
Eri im Tarihi: 23.05.2005) kayna ndan yararlan larak derlenmi tir.
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x

x

x

x

Gelir Am . Kamu
Br . Ar . E.Y.F.

Gelir Am . Uluslaras
Karma E.Y.F.

ht. MKB Ulus.30
End. E.Y.F.

Para Piy. Likit-Kamu E.Y.F.

x

Gelir Am . Uluslararas
Br . Ar .E.Y.F.

Geri

deme S reci;

B REYSEL EMEKL L K S STEMLER NDE VERG

D ZENLEMELER

x

x

x

x

x

Para Piy. Emanet Likit
-Karma E.Y.F.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B k.E D n.E Grt.E. K.Alz.E Oyk.E Vkf.E

Cin. Yat. Ar . E.Y.F.

Gelir Am . D viz

Gelir Am . D viz Cin.
Kamu Br . Ar . E.Y.F.

Gelir Am . Kamu
D Br . Ar . E.Y.F.

x

x

x

x

Ank.E Avv.E

Dengeli E.Y.F.

x

x

x

x

Gelir Am . Esn. E.Y.F.

x
x

x

B y.Am . His. S.E.Y.F.

x

And.E

x

x

x

x

x

x

x

2

2

4

2

4

2

11

3

2

11

2

8

8

2

Y.Krd.E Say

RKETLER N N SAH P OLDUKLARI EMEKL L K YATIRIM FONLARI

Esnek E.Y.F.

x

Ak E

B y.Am . Esn. E.Y.F.

Emeklilik Yat. F.

EMEKL L K
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDE
VERGİ DÜZENLEMELERİ
o Ücretli Çalışanlar: Çalışanlar tarafından emeklilik şirketine ödenecek katkı payları, katılımcının brüt ücretinin
%10'unu ve asgari ücretin brüt yıllık tutarını geçmemek
kaydıyla, gelir vergisi matrahından düşülebilecektir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDE
VERGİ DÜZENLEMELERİ
o Serbest Meslek Sahipleri: Vergi mükelleflerinin kendileri,
eşleri ve 18 yaşından büyük çocukları için ödedikleri katkı
paylarının, beyan edilen gelirin %10'unu ve asgari ücretin
brüt yıllık tutarını aşmamış olması koşuluyla beyan edilen
gelir tutarından indirilebilmesi mümkündür.

100

Emeklilik Yat. F.

Ak E

And.E Ank.E Avv.E B k.E D n.E Grt.E. K.Alz.E

B y.Am . Esn. E.Y.F.

x

x

B y.Am . His. S.E.Y.F.

x

x

Esnek E.Y.F.

x

x

Gelir Am . Esn. E.Y.F.

x

x

Gelir Am . Kamu
Br . Ar . E.Y.F.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gelir Am . Uluslaras
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDE
Karma E.Y.F.
x
ht. MKB Ulus.30
End. E.Y.F.

x

x

VERGİ DÜZENLEMELERİ

x
x
çalışanlar
Para o
Piy.İşveren:
Likit-Kamu İşverenler
E.Y.F. x tarafından
x
x
x adına
x ödenen
x

katkı payları, vergi matrahından gider olarak indirilebileDengeli E.Y.F.
x
x
cektir. Ancak, işverenler tarafından gider olarak dikkate alıGelir Amnacak
. Uluslararas
tutar ile çalışan tarafından indirim konusu yapılan
Br . Ar .E.Y.F.
x
x
katkı payı tutarı toplamı, çalışanın
aylık
brüt ücretinin
Gelir Am%10'unu
. Kamu ve katkı payının ödendiği ayda geçerli olan brüt
D Br .yıllık
Ar .asgari
E.Y.F. ücret tutarını geçemez.
x
Gelir Am . D viz Cin.
Kamu Br . Ar . E.Y.F.
x
Gelir Am . D viz
Cin. Yat. Ar . E.Y.F.
x
Para Piy. Emanet Likit
-Karma E.Y.F.
x

B REYSEL EMEKL L K S STEMLER NDE VERG

x
x

x

x
x
x

x

D ZENLEMELER

Vergi stisnas

Vergi Stopaj

10 Y ldan nce

Yok

%15

10 Y ldan Sonra
56 Ya ndan nce

Yok

%10

Emeklili e Hak Kazanm
(10 y l + 56 ya )

%25

%5

Tek primli y ll k gelir sigortalar na yap lan demeler gelir vergisinden muaft r.

1996 YILI SONU T BAR YLE ZEL EMEKL L K FONLARI
101
NDEK A IRLIKLARININ DA ILIMI
VARLIKLARININ GSY H

L A M EMEKL L K F O N U AKT FLER
rt D
Yat r mlar n n Y zdesi

Geri deme S reci;

BİREYSEL EMEKLİLİKTE VERGİSEL TEŞVİKLER
o Katılımın zorunlu tutulmadığı ülkelerde, çalışanların ve diğer kişilerin fonlara katılımını sağlamak amacıyla başvurulan yöntem vergi teşvikleridir. En önemli iki vergi teşviki,
katkı primlerinin vergi matrahından düşülmesi ve yatırım
gelirlerinin, para fondan çekilinceye kadar olan sürede vergilendirilmemesidir. Ülkemizde vergisel teşviklerin yeterli
olmadığı genel kabul gören bir görüştür. Bu da sistemin
hızlı gelişmesinin önünde bir engel teşkil etmektedir.

DÜNYA'DA GELECEĞİN EFENDİLERİ
ÖZEL EMEKLİLİK FONLARI

102

%15

10 Y ldan Sonra
56 Ya ndan nce

Yok

%10

Emeklili e Hak Kazanm
(10 y l + 56 ya )

%25

%5

Tek primli y ll k gelir sigortalar na yap lan demeler gelir vergisinden muaft r.

1996 YILI SONU T BAR YLE ZEL EMEKL L K FONLARI
NDEK A IRLIKLARININ DA ILIMI
VARLIKLARININ GSY H
lkeler

zel Emeklilik Fonlar Varl klar
/ GSY H (%)

svi re

117,1
88,9

ngiltere

75,6

ABD

62,4

rlanda

43,3

sve

32,7

Danimarka

22,2

Finlandiya

14,4

Portekiz

10,7

Almanya

5,8

Fransa

4,5

Bel ika

4,3

spanya

4,1

Yunanistan

2,8

talya

2,5

Avusturya

1,1

L ksemburg

0,2

D nyan n En B y k lk On Emeklilik Fonlar n n Aktif Toplamlar na
G re S ralanmas (1998 Y l Ba tibariyle / Milyon ABD $ Olarak)
S.No

lke

1

Amerika*

Emeklilik Fonunun Ad
California Public Employees’
Retirement System

Aktifleri 103
127,656

s

Hollanda

G L O B A L EMEKL L K FONLARININ B Y MES TO P L A M EMEKL L K F O N U AKT FLER
(Milyar ABD Dolar Olarak) ve Bu Fonlar n Yurt D
Yat r mlar n n Y zdesi

Yok

(%)

10 Y ldan nce

Hollanda

88,9

ngiltere

75,6

ABD

62,4

rlanda

43,3

sve

32,7

Danimarka

22,2

Finlandiya

14,4

Portekiz

10,7

Almanya

5,8

Fransa

4,5

Bel ika

4,3

spanya

4,1

Yunanistan

2,8

talya

2,5

Avusturya

1,1

L ksemburg

0,2

D nyan n En B y k lk On Emeklilik Fonlar n n Aktif Toplamlar na
G re S ralanmas (1998 Y l Ba
tibariyle / Milyon ABD $ Olarak)
S.No

lke

1

104

Emeklilik Fonunun Ad

Aktifleri

Amerika*

California Public Employees’
Retirement System

127,656

2

Hollanda

Stiching Pensioen Fonds A B P

114,324

3

Japonya

Association Of Local
Public Services Personnel

98,986

4

Amerika*

New York State Common
Retirement Fund

95,812

5

Amerika*

General Motors Investment
Management Corp.

90,600

6

Amerika*

California State Teachers’
Retirement System

78,900

Almanna Pensionsfonden
(Boards 1,2, &3)

76,374

National Public Services
Personnel National
Government Employees Maa)

73,895
71,940

7

sve

8

Japonya

9

Amerika*

Florida State Board Of
Administration

10

Amerika*

New York State Teachers’

G L O B A L EMEKL L K FONLARININ B Y MES TO
(Milyar ABD Dolar Olarak) ve Bu Fonlar n Y

117,1

(%)

svi re

Frekans

zel Emeklilik Fonlar Varl klar
/ GSY H (%)

ATLAR

lkeler

76,374

8

Japonya

National Public Services
Personnel National
Government Employees Maa)

73,895

9

Amerika*

Florida State Board Of
Administration

71,940

New York State Teachers’
Retirement System

68,738

10

Amerika*

AMER KA DA EN B Y K F RMA EMEKL L K FONLARININ VARLIKLARI
Firma
Varl k BVARLIKLARI
y kl
AMER Emeklilik
KA DA EN Fonu
B Y K (2004,
F RMAMilyon
EMEKL $)
L K FONLARININ
General Motors
$ 107,039
Firma Emeklilik Fonu (2004, Milyon $)
Varl k B y kl
General Electric
$ 66,495
General Motors
$ 107,039
IBM
$ 64,806
General Electric
$ 66,495
Boeing
$ 61,002
IBM
$ 64,806
Verizon
$ 51,815
Boeing
$ 61,002
Ford Motor
$ 49,667
Verizon
$ 51,815
SBC Communications
$ 39,286
Ford Motor
$ 49,667
Lucent Technologies
$ 38,496
SBC Communications
$ 39,286
Lockheed Martin
$ 35,904
Lucent Technologies
$ 38,496
Northrop Grumman
$ 28,068
Lockheed Martin
$ 35,904
Total
$ 542,578
Northrop Grumman
$ 28,068

Total
$ 542,578
AMER KA DA EN B Y K 1000 EMEKL L K FONLARININ VARLIKLARI
2004 VARLIKLARI
2003
AMER KA DA EN B Y K 1000 (Milyar
EMEKL L$)K FONLARININ
En B y k 1,000 Emeklilik Fonu Varl :
$ 5,351.00 $4,839.70
(Milyar $)
2004
2003
DB Varl klar :
$ 3,969.60 $3,609.40
En B y k 1,000 Emeklilik Fonu Varl :
$ 5,351.00 $4,839.70
DC Varl klar :
$ 1,381.40 $1,230.30
DB Varl klar :
$ 3,969.60 $3,609.40
En B y k 200 Emeklilik Fonu Varl klar
$ 4,048.10 $ 3,653.7
DC Varl klar :
$ 1,381.40 $1,230.30
En B y k 100 Emeklilik Fonu Varl klar
$ 3,347.40 $ 3,020.9
En B y k 200 Emeklilik Fonu Varl klar
$ 4,048.10 $ 3,653.7
En B y k 50 Emeklilik Fonu Varl klar
$ 2,618.20 $ 2,354.3
En B y k 100 Emeklilik Fonu Varl klar
$ 3,347.40 $ 3,020.9
En B y k 25 Emeklilik Fonu Varl klar
$ 1,895.90 $ 1,676.5
En B y k 50 Emeklilik Fonu Varl klar
$ 2,618.20 $ 2,354.3
En B y k 200 DB Emeklilik Fonu Varl klar $ 3,200.30 $ 2,899.9
En B y k 25 Emeklilik Fonu Varl klar
$ 1,895.90 $ 1,676.5
En B y k 200 DC Emeklilik Fonu Varl klar $ 847.80 $ 753.8
En B y k 200 DB Emeklilik Fonu Varl klar $ 3,200.30 $ 2,899.9

$

753.8

5 %25

847.80

8 %68
0 %40

$

5 %75

) (%)
5 %85

2 %62

7 %77

8 %78

6 %86
0 %80

00%100
6 %86

) (%)

En B y k 200 DC Emeklilik Fonu Varl klar

105

FIRSATLAR

(Boards 1,2, &3)

106

mlar na

2

4

7

6

8

)

3

2

5

5

8

2

669

242

214

185

113

90

65

53

ngiltere

Hollanda

Kanada

svi re

Almanya

sve

Avustralya

talya

G

L

100,0

01,0

01,2

01,7

02,1

03,4

03,9

04,5

12,4

12,9

52,4

T. .%

1991

Y NLER

07,0

00,0

13,0

00,0

04,0

07,0

08,0

12,0

17,0

08,0

04,0
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01,3
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1996

M teri a s ndan y ksek esneklik ( irket, plan de i tirme ve deme
miktarlar n ayarlayabilme vb. gibi)

5.388
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01,0
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100,0

01,0

02,1

01,5

01,4

03,4

03,9

03,8

14,3

15,3

52,1

T. .%

Frekans

12.532

127

267

191

178

433

495

481

1.794

1.919

6.530

Aktifler

17,0
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01,0
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19,0

25,0

29,0

21,0

14,0

Y.D.Y.%

%100

(%)

2001(Tahmin)

G L O B A L EMEKL L K FONLARININ B Y MES TO P L A M EMEKL L K F O N U AKT FLER
(Milyar ABD Dolar Olarak) ve Bu Fonlar n Yurt D Yat r mlar n n Y zdesi

muaft r.

)

MELER
E
E

opaj
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o AB genelinde gelecekte oluşabilecek emeklilik sistemi
şu şekilde özetlenebilir:
o 1.Ayak Kamu emeklilik Sistemi PAYG
(gelişme beklenmiyor)

o 2.Ayak Mesleki Emeklilik Planları - Belirli Fayda
(gelişme beklenmiyor)
o 2.Ayak Mesleki Emeklilik Planları - Belirli Katkı
(gelişme bekleniyor)

o 3.Ayak Bireysel Emeklilik Planları (gelişme bekleniyor)

o 3.Ayak Emeklilik Planlarının Devamı Emeklilik Tasarrufları;
Sigorta Poliçeleri ve Yatırım Fonları Şeklinde
(gelişme bekleniyor)

o Avrupa'da sosyal güvenlik alanındaki gelişmelerin karakteristiği, asıl olanın kamusal sosyal güvenlik sistemleri olduğu, özel emeklilik sisteminin ise, bunun üzerine tamamlayıcı/ek sigorta fonksiyonunu üstlenmesi gerektiği şeklindedir. Yani

1. Ayak emeklilik sistemini kaldırmak gibi bir düşünce söz konusu yapılmamaktadır. Ancak,
2. Ayak ve

3. Ayak emeklilik sistemleri de geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Ancak bu konuda halen üye ülkeler arasında tam bir uyum
sağlanabilmiş değildir.
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TÜRK BİREYSEL
ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN
SWOT ANALİZİ
(GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER İLE
FIRSATLAR VE TEHDİTLER)

SWOT ANALİZİ ÖN BİLGİ
o Çalışmaya Katılan Şirketler
1. İdeal Emeklilik
2. Vakıf Emeklilik
3. Ak Emeklilik
4. Anadolu Emeklilik
5. Yapı Kredi Emeklilik

o Üst ve Orta Düzey Yönetici Sayısı:
o Pazarlama Uzmanları Sayısı:
o Katılımcı Sayısı:
o Toplam
110

20

60

50

130

9

2

4

7

6

SWOT ANAL Z

81

Emeklilik G zetim Merkezi ad ile sistemi g nl k olarak g zetip
denetlemekten sorumlu bir irketin kurulmu olmas .

LE ORTAYA IKAN

89
52

Sisteme kat lan herkesin vergi avantaj n kullanamad n n g z ard edilmesi (vergi
avantaj n n e itlendirilmemesi) ve yasan n vergi avantaj ile ilgili olarak bir tak m
k s tlar i ermesi.

leriki d nemlerde ba ka bir ki iye devredilemez olu u.

32

98

Yeni bir sistem olu u nedeni ile geni kitlelere duyurulup benimsenmesi zaman
alacakt r. Sigorta r nleri ile kar t r lmaktad r (k t deneyimlerden etkilenmektedir).

100,0

%25

%40

%68

%75

%85

(%)

%62

%77

%78

%80

%86

%86

%100

(%)

17,0

$ 3,200.30
$ 2,899.9

En B y k 200 DC Emeklilik Fonu Varl klar
$
$

847.80

irketlerin uzun y llar boyunca reel kara ge meden al mak zorunda olmalar
(G l sermaye birikimi gereksinimi).
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Stopaj kesintilerinin y ksek olu u ve stopaj n ana para zerinden al nmas .

Frekans

100

Katk paylar n n plan i inde mevcut olan farkl yat r m ara lar nda
de erlendirilebilir olu u riskin da t lmas n sa lar.

Z AYIF Y N L E R
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Vergi avantaj n n olmas .

yaratacak olmas .

112

Frekans

12.532

104

13,0

Emeklilik d neminde kat l mc lar n refah nda art

100,0

Sosyal G venlik Sistemini tamamlamas ve emeklilik d neminde ya am
standard n n korunmas n sa layabilmesi.

Y NLER

8.500

112

L

07,0

130

G

100,0

effaf bir sistem olu u.

5.388

M teri a s ndan y ksek esneklik ( irket, plan de i tirme ve deme
miktarlar n ayarlayabilme vb. gibi)

Toplam

En B y k 200 DB Emeklilik Fonu Varl klar
753.8
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NER LER

,600

,900

,374

,940

,738

,812

,895

112
TEHD TLER

nedeniyle kitleler halinde kat l m s z konusu olabilecektir.

Emeklilik irketleri batarsa ki iler zarar g rmese bile g vensizlik olu abilir.

G n ll kat l m s z konusu oldu u i in bireylerin yeterince ilgi g stermemeleri.

Erken ayr lmalar sisteme zarar verebilecektir.

51

54

70

87

T rkiye’deki uzun vadeli birikim al kanl n n olmamas . Bireylerin tasarruf edilebilir
gelirlerinin o unu yat r ma y nlendirme (gayrimenkul, arsa, ara , ticari mal gibi)
veya yast k alt nda tutma e ilimi.
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Frekans
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Frekans
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takdirde sistem ok
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Sistemin bilin li ve detayl aktar lmas gerekir, tersi yap ld
zarar g r r (yanl sat stratejileri).

T rkiye’de yasalar n h k metlerle beraber s k s k de i mesi durumu, de i ime a k
olmayan bir toplumda BES i in olumsuz tutumlar da beraberinde getirebilecektir.

Grup emeklilik olana

lkenin demografik yap s n n ya l n fusa do ru gidi i

Gerek ekonomideki belirsizlik oran n n azalmas , gerekse gelecek y l kar lmas
planlanan yeni yasalar nedeniyle sisteme olan ilginin artmas beklenmektedir.

Yeni istihdam olanaklar n yaratmas .

Uzun d nemde finans piyasalar n n derinli i artacakt r

Ki ilerin gelecek kayg lar ve sosyal g venlik sisteminin daha fazla geli meyecek
olmas bireysel emeklilik sistemine kat l m art racakt r.

z m nde ok nemli bir
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BİREYSEL EMEKLİLİK
SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
BAĞLAMINDA EMEKLİLİK
ŞİRKETLERİ AÇISINDAN
YAPILMASI GEREKENLER

SİSTEMDE BAŞARILI OLMAK İÇİN EMEKLİLİK
ŞİRKETLERİNİN YAPMALARI GEREKENLER

o Bireysel özel emeklilik alanında önemli bir ekonomik büyüklüğe sahip olmayı, sürekli ve karlı bir büyümeyi hedefleyen şirketlerin müşteri odaklı ve rakiplerinden farklılık yaratıcı bir yaklaşımla pazara girmeleri gerekmektedir. Bireysel emeklilik şirketlerinin rekabet avantajı yaratabilmek
için, 3 temel faktörün geliştirilmesine odaklamaları gerekecektir. Bunlar:
n

n
n

1) Dağıtım kanalları etkinliğinin artırılması ve entegre
kanal yönetimi,
2) Nitelikli bir marka yaratılması ve

3) Fon yönetimi yeteneklerinin geliştirilmesidir.
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SİSTEMDE BAŞARILI OLMAK İÇİN EMEKLİLİK
ŞİRKETLERİNİN YAPMALARI GEREKENLER
o Bireysel emeklilik şirketlerinin bu pazarda başarılı olabilmeleri için öncelikli olarak hedef müşteri segmentlerini en
iyi şekilde belirlemeleri ve belirlenen bu müşteri grupları
için en uygun ürün ve hizmetleri geliştirmeleri gerekmektedir.

o Örneğin; gelir düzeyi, yaşı, eğitim düzeyi ve riske bakış
açısı gibi kriterler müşterinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini
şekillendirmektedir.

1)

DAĞITIM KANALLARI ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
VE ENTEGRE KANAL YÖNETİMİ

o Her bir dağıtım kanalını; sahip olunan yetkinlik (bilgi ve tecrübe) ile ölçek ekonomilerini de dikkate alarak en iyi hizmet
verdikleri müşteri segmentlerine yönlendirilmelidir.
o Çoklu dağıtım kanalı yapısı, bir bütün şeklinde yönetilmelidir. Ayrıca, dağıtım kanallarının birbirleriyle rekabet eden
değil de birbirlerini bütünleyen şekilde yönetilmesi büyük
önem arz etmektedir.
o Yenilikçi ve yaratıcı dağıtım modelleri geliştirilmeli ayrıca
potansiyel işbirlikleri araştırılmalıdır.
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2)

NİTELİKLİ BİR MARKA YARATILMASI

o Nitelikli, katma değer yaratan bir marka oluşturulmalıdır.
Güven veren ve kaliteli hizmetin garantisi olan bir marka,
yeni müşteri kazanma ve/veya mevcut müşterileri elde tutma maliyetlerini azaltacaktır. Ayrıca, sağlanan bu gelişme
firma karlılığına da olumlu yönde etkide bulunacaktır.
o Burada hedef bireysel emeklilik sisteminde mevcut pastanın büyütülmesi şeklinde algılanabilir.

3)

FON YÖNETİMİ YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

o Bireysel emeklilik sisteminde müşterilerin şirket tercihlerinde çok önemli bir faktör olan fon yönetimi yeteneğinin; ya
şirketlerin kendi bünyelerinde ya da stratejik işbirlikleri yoluyla geliştirilmesi uygun bir tarz olacaktır.
o Burada güçlü bir markaya sahip, uluslar arası fon yönetimi
şirketleriyle potansiyel işbirliği fırsatları değerlendirilebilir.

o Ayrıca, fonun güvenilir bir rating şirketinden derece alması
önemli olabilecektir.
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BİREYSEL EMEKLİLİK
SİSTEMİNİN KAMUOYUNA
TANITILMASI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN
KAMUOYUNA TANITILMASI
o Sistemin başarısı için atılması gereken ilk adımlardan biri,
sistemin kamuoyuna yeterince ve doğru olarak tanıtılmasıdır.

o Sistemin kamuoyuna tanıtımı görevi, hem ilgili kamu otoritesine ve hem de bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlara
düşmektedir. Bu, sistemin başarısı için olmazsa olmaz koşullardan birisidir. Bireysel emeklilik sisteminin mevcut
sosyal güvenlik sisteminden farkları açık, net ve anlaşılır
biçimde kamuoyuna sunulmalıdır.
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN
KAMUOYUNA TANITILMASI
o Bireysel emeklilik sistemi yönünden, mevcut sosyal güvenlik kurumlarının içinde bulundukları mali güçlükler, esasen,
önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ancak, bu avantajın, kamuoyuna yeterince anlatılması gerekmektedir. Bu bağlamda, halkın geneline hitap eden bilgilendirici toplantılar
ve/veya etkinliklere daha fazla önem verilmelidir. Özellikle
gönüllü katılıma dayanan bir emeklilik sistemi için bu son
derece önemlidir.
o Bu kapsamda; tanıtım çalışmaları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle entegre edilebilir.

MEVCUT SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE
İLGİLİ DÜZENLEMELER
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MEVCUT SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
o Atılması gereken bir diğer adım, mevcut sosyal sigorta kurumlarının fonksiyonlarının gözden geçirilmesi ve bireysel
emeklilik sistemi de dikkate alınarak, bunların yeniden yapılandırılmasıdır. Esasen mevcut sosyal güvenlik kurumlarının sağladıkları faydaların yetersizliği, yeni sistem için bir
avantaj gibi görünse de, kişisel gelirlerin düşüklüğü ve
kamu sosyal güvenlik kurumlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli
Sandığı) ödenen prim/aidatların yüksekliği, bu avantajın
hayata geçirilmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

MEVCUT SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
o Kişisel gelirlerin kısa vadede artırılması kolay olamayacağı açıktır. Bu durumda, yapılması gereken, mevcut sosyal
güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması olarak karşımıza çıkmaktadır.

o Kanunda da belirtildiği gibi, bireysel emeklilik sistemi, mevcut sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olarak getirilmiştir. Sistem, mevcut sistemden bağımsız ve ona rakip
olacak yeni bir sistem olarak düşünülmemiştir. Öte yandan,
bir sistemin tamamlayıcısı olmak, kısaca o sistemin eksikliklerini gidererek sistemin bir parçası olmak ve böylece
sistemle bütünleşmek anlamına gelmektedir.
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MEVCUT SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
o Daha açık bir ifade ile, mevcut zorunlu sigorta kurumları,
geliri ne olursa olsun, herkes için, düşük oranda primlerle
asgari ve eşit düzeyde bir emekli aylığı sağlayan kurumlar
haline dönüştürülebilir. Kişiler, daha yüksek emekli aylığı
ihtiyaçlarını bireysel emeklilik sisteminden sağlayabilirler.
Aslolan, insanlara, emekliliklerinde yaşamlarını asgari düzeyde de olsa sürdürebilecekleri bir geliri sağlamaktır.
o Sosyal güvenlik sistemi, her şeyden önce, mevcut zorunlu
kurumları ve gönüllülük esasına dayanan yeni kurumları ile
bir bütün olarak düşünülmelidir. Bu bütünün parçalarından
biri ile ilgili düzenleme yapılırken, bu düzenlemenin diğer
parça üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır.

MEVCUT SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
o Dolayısıyla burada, azaltılacak sosyal güvenlik primlerine
yakın bir tutarda, gerçek anlamda çalışan halkın geneline
2. ayak emeklilik imkanı verecek zorunlu bireysel (ve/veya
mesleki) emeklilik sistemi kesintisi gündeme getirilebilir.
Hatta bu kesintiler 1990'lı yıllardan bu yana değişik platformlarda tartışılan “Kıdem Tazminatı Fonu” gibi olanakların da devreye alınması suretiyle oldukça hızlı bir gelişme olanağı da bulabilir.
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BİREYSEL EMEKLİLİK
SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK
VERGİ TEŞVİKLERİNİN
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

VERGİ TEŞVİKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
o Sistemde indirim konusu yapılabilecek katkı paylarının üst
sınırı konusunda Bakanlar Kurulu'na verilen yetki kullanılarak, halen % 10 olarak uygulanmakta olan oran %
20'ye, brüt asgari ücretin yıllık tutarı olarak belirlenen ikinci aşamadaki sınır ise, asgari ücretin iki katına çıkarılmalıdır.
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VERGİ TEŞVİKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
o 4697 sayılı Kanunla GVK' nun 75 inci maddesinde yapılan
değişiklikler sonucunda, tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ve özel sigorta şirketleri tarafından
katılımcılara yapılan ve o güne kadar ücret olarak adlandırılan her türlü ödeme, bireysel emeklilik şirketlerince
katılımcılara yapılacak ödemeler gibi, menkul sermaye
iradı sayılmıştır.

o Bu durumun, daha önce vergilendirilmiş olan gelirlerden
yapılan katkı payı ödemelerinin, bir de, sistemden geri alındığı sırada vergilendirilmesi suretiyle, mükerrer vergilendirmeye yol açacak olması nedeniyle, gözden geçirilmesinin
gerektiği düşünülmektedir.

VERGİ TEŞVİKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
o Sistemden katılımcılara yapılacak ödemeler menkul sermaye iradı sayılmış fakat GVK'nun 86 ncı maddesinde
yapılan bir düzenleme ile, tutarı ne olursa olsun beyan dışı
bırakılırken, yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinde
yapılan bir düzenleme ile gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuştur. Bu tevkifatın oranı, hem sistemin ekonomiye uzun
vadeli kaynak sağlama fonksiyonu ve hem de diğer yatırım
enstrümanları üzerindeki vergi yükü dikkate alınarak tesbit
edilmelidir. Şu anda toplam tutar üzerinden %25 istisna
düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %5 stopaj yapılmaktadır. (Buda tutarın tamamı üzerinden %3,75'e denk
gelmektedir.)
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Z AYIF Y N L E R
Stopaj kesintilerinin y ksek olu u ve stopaj n ana para zerinden al
Yeni bir sistem olu u nedeni ile geni kitlelere duyurulup benimsen
alacakt r. Sigorta r nleri ile kar t r lmaktad r (k t deneyimlerden e
Sisteme kat lan herkesin vergi avantaj n kullanamad n n g z ard e
avantaj n n e itlendirilmemesi) ve yasan n vergi avantaj ile ilgili ola
k s tlar i ermesi.
leriki d nemlerde ba ka bir ki iye devredilemez olu u.
irketlerin uzun y llar boyunca reel kara ge meden al mak zorunda
(G l sermaye birikimi gereksinimi).

Emeklilik G zetim Merkezi ad ile sistemi g nl k olarak g zetip
denetlemekten sorumlu bir irketin kurulmu olmas .

Katk paylar n n plan i inde mevcut olan farkl yat r m ara lar nda
de erlendirilebilir olu u riskin da t lmas n sa lar.

yaratacak olmas

o Bireysel emeklilikte çalışan ve işveren birlikte aynı düzeydeki vergi indiriminden yararlanabilmektedir. Yani işverenler tarafından gider olarak dikkate alınacak tutar ile çalışan
tarafından indirim konusu yapılan katkı payı tutarı toplamı,
çalışanın aylık brüt ücretinin %10'unu ve katkı payının
ödendiği ayda geçerli olan yıllık brüt asgari ücret tutarını
geçemez. Bu da sistemde katılımcıların aleyhine bir durum
olarak kabul edilebilir. Burada vergi indirimi konusunun
hem işveren, hem de katılımcı için ayrı ayrı aynı oranlarda
tespiti daha doğru olacaktır.
o Ayrıca, grup (ve/veya mesleki) emeklilik fonlarını teşvik
amacıyla, bireysel emeklilik haricinde bazı ilave teşviklere
gidilmesi emeklilik fonlarının daha kolay büyümesine yardımcı olabilecektir.
Vergi avantaj n n olmas .

Emeklilik d neminde kat l mc lar n refah nda art

Sosyal G venlik Sistemini tamamlamas ve emeklilik d neminde y
standard n n korunmas n sa layabilmesi.

effaf bir sistem olu u.

M teri a s ndan y ksek esneklik ( irket, plan de i tirme ve dem
miktarlar n ayarlayabilme vb. gibi)
51

%39

SWOT ANAL Z

le g vensizlik olu abilir.

%42

54

eterince ilgi g stermemeleri.

VERGİ TEŞVİKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

LE ORTAYA

IKAN

BES’ N GEL T R LMES NE
Y NEL K NER LER

NER LER

Frekans

(%)

Vergi avantaj n n iyile tirilmesi ve
e itlendirilmesi gereklidir.

120

%92

Stopaj oranlar d

115

%88

Medya deste i olmal d r, reklamlar
artt r lmal d r (reklamlar sekt r baz nda
bilgilendirici ve e itici i erikli yap lmal d r)

84

%65

Kredi ekebilme olana

71

%55

Sistem her kitleye ula mal .

69

%53

K dem tazminat fonunun ve mevcut vak f
mensuplar n n herhangi bir hak kayb
ya amadan haklar n BES’e
aktarabilmelerine ili kin yasal
d zenlemelerin yap lmas .

65

%50

122

r lmelidir

olmal d r.
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Emeklilik irketleri batarsa ki iler zarar g rmese bile g vensizlik ol

G n ll kat l m s z konusu oldu u i in bireylerin yeterince ilgi g

aktarabilmelerine ili kin yasal
d zenlemelerin yap lmas .

B REYSEL EMEKL L K TASARRUF VE YATIRIM
S STEM (D NYA BANKASI NER LER )
ZEL EMEKL L K FONLARI S E K T R N N GEL

T R LMES

1

zel emeklilik fonlar na sekt rde daha fazla yer a mak i in Sosyal
Sigorta Sistemi yap s nda reform yap labilir.

2

Emeklilik fonlar d zenleme ve denetlemesi uygulamada en st
d zeye kar labilir ve bu standartlar t m e itteki emeklilik fonlar
yap lar na uygulanabilir.

3

zel emeklilik fonlar n d zenleyen ve denetleyen ba ms z, tek bir
kurum olu turulabilir.

4

Emeklilik irketleri i in gerekli olan minimum sermaye gereksinimi,
hayat sigorta irketleri ile ayn d zeye indirilebilir.

5

e itli t rdeki yap lara uygulanmakta olan vergi rejimi daha rasyonel
ve uygun bir hale getirilebilir.

İLGİNİZE
TEŞEKKÜRLER

İLETİŞİM:
ybeyazit@cu.edu.tr
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NUMAN TANRIÖVER

Vakıf Portföy Genel Müdürü

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİNDE PORTFÖY
YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Sayın Başkan, değerli konuklar hepinizi şahsım adına saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum.

Bugün burada BES'in geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini tartışıyoruz. Ben de konuşmamda emeklilik fonlarının özelliklerinden ve portföy
yönetiminin BES'e katkılarından bahsetmek istiyorum. Bireysel Emeklilik
Sistemi makro ekonomik açıdan değerlendirildiğinde sermaye piyasalarının
derinliğini, ulusal tasarruf düzeyini, istihdamı ve GSMH'yı artırmaktan devletin ekonomiye müdahalesini azaltmaya kadar çok geniş bir perspektifte
önemli katkı ve fonksiyonlar üslenmiştir. Başta ABD olmak üzere gelişmiş
ülkelerin birçoğunda özel emeklilik fonlarının GSMH'ya oranının % 50'lere
ulaştığı görülmüştür.
BES uygulaması kanunun çıktığı 7 NİSAN 2001 tarihinden bu güne çok
hızlı bir gelişme göstermiştir. 30 Mayıs 2005 tarihi itibariyle topladığı toplam
katkı payı yaklaşık 450 milyon YTL. Yatırıma yönlendirilen toplam katkı payı ise 528 milyon YTL olmuştur.

Bireysel Emeklilik Sisteminin ortaya çıkış nedenlerine baktığımızda
mevcut sistemin finansmanının sürdürülemez olmasının yanında, emekli
maaşlarının bireyleri tatmin etmekten uzak olmasının da büyük payı olduğunu görüyoruz. Gelecekte daha iyi bir emekli ücreti elde etmenin yolu yeterli düzeyde katkı payı ödenmesinin yanı sıra fon varlıklarının iyi yönetilmesi ile mümkün olabilecektir. BES'de toplanan katkı payları katılımcının tercihi ile oluşan emeklilik planı ile oluşan fonlarda toplanmakta ve bu konuda
uzmanlaşmış portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir
Emeklilik Yatırım Fonları

Hepimizin bildiği gibi ülkemiz BES sisteminde yatırım fonu modeli tercih
edilmiştir. Fon, emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi
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amacıyla oluşturulan mal varlığıdır.

Fonlar, izahnamelerinde belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun
olarak kurulurlar. Fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre, sektörlere, ülke yada coğrafî bölgeye yatırım yaptığı izlenimini uyandıracak bir
ibare kullanması durumunda fon varlıklarının en az %80'i söz konusu sektörlere ya da coğrafi bölgeye ait ve o ülke ya da coğrafi bölgenin piyasa yapısını ve risklerini yansıtabilen varlıklardan oluşmalıdır.
Fonlar, fon paylarının emeklilik sözleşmelerinde tanımlanmış katılımcı,
kişi ya da gruplara tahsis edildiği Grup Emeklilik Yatırım Fonu şeklinde de
kurulabilir.
Kanun çerçevesinde, her şirketin grup yatırım emeklilik fonları hariç en
az üç ayrı fon kurması şarttır. Kurulması zorunlu üç fonun her birinin başlangıç tutarı, şirketin ödenmiş sermayesinin yirmide birinden az olamaz.

Emeklilik şirketlerinin kurdukları fonları belli başlı 6 ana grupta toplayabiliriz.
- Likit Emeklilik fonları,
- Esnek Emeklilik fonları, (*)
- Kamu Borçlanma Aracı Emeklilik fonları,
- Hisse Senedi Emeklilik fonları,
- Uluslar arası Karma/Borçlanma Aracı Emeklilik fonları,
- Diğer Yabancı Menkul Kıymet Emeklilik Fonları (Türk Eurobond,
- Dövize, Endeksli Kamu Borçlanma Araçları vb.)

(*): Varlık dağılımı önceden belirlenmeyen, fon portföyü piyasa koşullarına göre belirlenen fonlardır. Emeklilik sisteminin gelişmiş olduğu ülkelerde, en çok pay alan fon esnek fondur.
Portföy Yönetiminin BES'e Katkıları Neler Olabilir?

Kanun koyucu sistemin ana unsurlarından biri olarak emeklilik fonlarının
sadece bu konuda uzmanlaşmış ve SPK'dan yetki belgesi almış portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bununla küçük tasarruflara profesyonel hizmet alınması ve verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. BES aynı zamanda bir yatırım sistemidir. Çok düşük birikimlerinizle mali piyasalardaki fınansal hizmetlerden en uygun koşullarda yararlanma
fırsatı yaratmaktadır. 31.5.2005 tarihi itibariyle 19 portföy yönetim şirketi yaklaşık toplam 27 milyar YTL civarında bir fon büyüklüğünü yönetmektedir.
Fon Portföy Varlıklarının Dağılımı
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Emeklilik fonlarının 13.6.2005 tarihi itibariyle 590 milyon YTL olan portföylerinin % 76'sının DT/HB, %12'sinin Hisse Senedi, % 6'sının ters repo,
BBP, % 6'sının da diğer (Eurobond, yabancı menkul kıymet, Döviz endeksli tahvil vb.) kıymetler şeklinde olduğunu görüyoruz.
Bu tabloya baktığımızda ülkemizde reel faizlerin yüksek olmasından dolayı, fonların garantili yüksek kazanç nedeniyle sabit getirili enstrümanları
tercih ettiğini görüyoruz.

Dünyada özel emeklilik fonlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 11 trilyon
ABD doları olarak tahmin ediliyor. 5 trilyon dolarla ABD başı çekiyor. Bu fonlarla yaratılan kaynakların yaklaşık % 40'nın hisse senedi yatırımları olarak
sermaye piyasalarına aktarıldığını görüyoruz.

Ülkemizde de uygulanan istikrar politikalarının bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda sağlamayı umduğumuz makro ekonomik başarıların reel
faizleri düşüreceğini ve bunun sonucunda da portföy yapılarının değişeceğini düşünüyoruz. Ayrıca emeklilik şirketlerinin performansa dayalı rekabet
arayışları sonucunda portföy getirilerini farklılaştırma çabasına girebilecekleri ve sabit getirili enstrümanlardan değişken getirili varlıklara zaman içerisinde yönelebileceklerini düşünmekteyim. Bu gelişmenin de hisse senetleri
piyasasını büyütebileceği,hisse senedi ağırlıklı fonlar aracılığıyla hisse senetleri piyasasının derinliğinin artacağı ve derinleşen piyasaların yeni halka
arzlara ve özelleştirmelere uygun bir ortam yaratacağı ve şirketlerin yatırımlarını finanse etmek amacıyla yüksek faizli kredi almak yerine halka açılmayı tercih edecekleri kanaatindeyim.

Fon malvarlığı şirketin Kanun, emeklilik sözleşmesi, fon içtüzüğü ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir amaçla kullanılamaz.

Fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon, portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Portföy yöneticileri, fon portföyünü Kanun, 2499 sayılı SP Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi,
izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
yönetmekle yükümlüdür.

Portföy yöneticisi fonu yönetirken riskin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurmak, yatırım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanmak, yönetim stratejilerine mesnet teşkil eden araştırma ve raporlarını en az on yıl süreyle saklamak, borsada işlem gören varlıkların alım
satımlarını borsa kanalıyla yapmak zorundadır.
Portföy Sınırlamalarına İlişkin Esaslar;
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Fon yönetimi esnasında aşağıdaki belli başlı portföy sınırlamalarına
uyulması şarttır.

- Fon varlıklarının % 10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasalarına yatırılamaz. Ayrıca, fonun %5'inden fazla yatırım yaptığı ortaklıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı fon varlıklarının %40'nı aşamaz.
- Fon portföyüne borsada işlem gören para ve sermaye piyasası araçlarının alınması esastır. Ancak borsada işlem görmesi koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir.

- Fon, tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının
%5'ine veya daha fazlasına, bir şirketin kurucusu olduğu fonlar ise toplu olarak, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da oy haklarının %20'den
fazlasına sahip olamaz.
- Fon varlıklarının en fazla % 20'si bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

- Fonlar, hisse senetlerini satın aldıkları ortakların herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler.
- Katılımcılar fon hesaplarında yatırıma yönlendirilecek katkı paylarının
en fazla %15'ini, portföyünün en az %80'i yabancı para ve sermaye piyasası arasında oluşan fonlara, katkı paylarının en az %30'unu ise
portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinin oluşturduğu fonlara yönlendirilirler.
Fonlar Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri,
forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmelerine taraf olabilirler.
Bugünden bu büyümenin sağlıklı olması ve emeklilik fonlarının getirilerinin istikrarlı bir yapıya kavuşması için hisse senetleri piyasasına dönük
aşağıda belirtilen düzenlemelere gidilmesi yararlı olacaktır.

- Şirketlerin halka arzlarının ve halka açılma oranlarının teşvik edilmesi,
kurumlar vergisi oranının halka açıklık düzeyine bağlı olarak indirilmesi, halka arz maliyetlerinin düşürülmesi,

- Halka açık ortaklıkların dağıtacakları temettülerden gerçek kişilere dağıtınca stopaj oranın sıfır olarak uygulanması,
- Yatırımcı güvenini pekiştirmeye yönelik önlemler olarak Kurumsal Yönetim İlkelerinin yaygınlaştırılması, bu ilkeleri uygulamayan şirketlere
yapılan yatırımlara sınırlama getirilmesi,

- Şirketlerin kendi hisselerine belli koşullar çerçevesinde yatırını yapabil-
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me imkanının getirilmesi,

- Kurumsal yatırımcı tabanının geliştirilmesi ve çeşitliliğinin artırılması,
kamu fonlarının belli bir kısmının kurumsal yatırımcılar aracılığıyla değerlendirilmesinin mekanizmalarının kurulması,

- Ekonomide kayıt dışılığın önlenmesi ve bunun sonucu olarak vergi teşviklerinin anlam kazanmasının sağlanması,
Faydalı olacaktır.

Sermaye piyasalarının büyütülmesi, istikrarlı makro ekonomik büyümenin sağlanması, sermayenin tabana yayılıp, gelir dağılımının dengelenmesi, açıklık şeffaflık ve piyasa ekonomisi kültürünün yaygınlaştırılması ile birlikte doğru ve verimli portföy yönetimiyle beraber BES'in çok daha hızlı ve
sağlıklı bir şekilde büyüyeceği kanaatindeyim.
Beni sabırla dinledikleri için sayın misafirlere teşekkür ediyor ve sözlerimi burada bitiriyorum.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU

Teşekkür ederiz. Zamana da uydunuz. Evet şimdi söz Vakıf Emeklilik
Genel Müdürü sayın Yusuf Yeşilırmak'da. Buyurun efendim.

129

YUSUF YEŞİLIRMAK

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü

Teşekkür ederim sayın başkan. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Ben fazla uzatmadan efendim sisteme tam girmeden bir emeklilik şirketinin genel müdürü olarak bugüne kadar neler yapıldı, bundan sonra neler düşünülüyor, olayın neresindeyiz bunları özetlemeye çalışacağım.

Şimdi tabii sistem ülkemizde son derece geç başlamış bir sistem. gelişmiş ülkelerde bilindiği gibi çok yıllar önce başlamış, sermaye birikimi sağlanmış, sosyal güvenlik sistemine gerekli destekler vermiş. Bizde bunu belki ekonomik şartlar, belki biraz vurdumduymazlık 2003 yılında başlatmış
maalesef. Ama 2003 yılında başladıktan sonra da 1,5 yıllık bir süre içerisinde sağlanan gelişmeye baktığınız zaman çok hoş çok güzel. Özellikle, katılımcılar açısından baktığınız zaman aşağı yukarı %85-90 lık kısmı genç
yaşlı dediğimiz genç neslin buna hitap etmesi, genç neslin buna yönelmesi
sistemin geleceği açısından hatta sosyal güvenlik sisteminin geleceği açısından umut verici bir durum. Tabii yeni bir sistem kolay değil. Bunun oturması, düzenlenmesi, bir yol mesafe katetmesi zaman alıyor. Bununla beraber maliyeti de var bu işin. Önümüzdeki dönem için maliyet mutlaka ki zaman içerisinde azalarak gidecek ki fon büyüklüğü fonun büyümesi paralelinde ama bugüne kadar baktığınız zaman sisteme baş koyan şirketlerin
maliyetleri buradan sağladıkları getiri kıyaslaması bindelerle tarif edilebilecek nitelikte, dolayısıyla bu şirketlerin eğer yaşayabiliyorlarsa eğer bugün
hayatlarını idame ettirebiliyorlarsa öz kaynaklarından ve biraz da yapabiliyorlarsa hayat sigortası birikimli hayat sigortalarından sağladıkları gelirle
sağlıyorlar. Tabii önümüzdeki dönemde rekabet şartları da gün geçtikçe
ağırlaşıyor. Bu rekabet içerisinde bu şirketler biraz daha zorlanacaklar. Ben
bunu şuna benzetiyorum; biz bir tünele girdik şirketler olarak, tünele girmiş
bir treniz, tünelden çıkış noktamız bizim başabaş noktamız, burada eğer biz
bireysel emeklilik sisteminden oluşturduğumuz fonlardan elde ettiğimiz komisyonlarla genel giderlerimizi karşılayabilir noktaya gelirsek ondan sonra
kopmayacağız. Buraya kadar bunu sermayedarların taşıması gerekiyor. Tabii bu nedenle de bunu biran önce hızlandırmamız gerekiyor, bu tünelden
çıkmamız gerekiyor bu şirketlerin menfaati açısından. Tabii bu ülke ekonomisi açısından da çok önemli. Bugüne kadar maalesef ve maalesef birikme130

di, birikemedi uzun vadeli sabit sermaye yatırımı. E şimdi bu sermaye birikiminin oluşabilmesi ülke ekonomisi açısından krizlerin önlenmesi, derinleşmesi, piyasaların derinleşmesi açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.

Burada uzun vadeli sermaye birikimi olarak baktığınız zaman ilk planda
ve öncelikli olarak emeklilik fonlarının geldiği hepimizce malum ki şu anda
da Türkiye'de bunun dışında herhangi bir uzun vadeli fon oluşmuş da değil.
Mortage sisteminden gelecek fonlar olabilir ama biz biraz daha önündeyiz,
sistemin bir iki adım daha önünde gidiyoruz. Dolayısıyla biraz hızlı koşmamız gerekiyor şirketler olarak. Dolayısıyla uzun vadeli fonların emeklilik fonlarında birikimini sağlamamız gerekiyor yoksa biraz daha süre geçerse Türkiye'deki finans sektöründeki bu tür alternatifleşme bu tür uzmanlaşıldığı
factoring leasing gibi şeylerde alternatiflerde Mortage fonları devreye girecek. Onun dışında biraz daha hatta bankalarda kısa vadeli yatırım fonları da
olsa bunlarda bile uzun vadeli fon birikimleri oluşacak. Biz biraz gecikirsek
fon birikimlerinin bu taraflara kaymasını engelleyemeyeceğiz dolayısıyla piyasadan da daha bir az pay almış konuma geleceğiz. Bizim de başabaş
noktamızı yakalamamız biraz daha uzayacak. Bunun için de hızlı çalışmamız gerekiyor. Tabii bu hızlı çalışma maliyet istiyor, görüyorsunuzdur belki
bütün emeklilik şirketleri televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda bir boy
reklam yapıyorlar bir an önce bu büyüklüklere ulaşabilmek açısından. Tabii
bunun bizim sistemi bir an önce çok iyi anlatmamız gerekiyor yatırımcıya.
Çünkü yatırımcı nezdinde biraz önceki konuşmalarda da şahit olduk, belki
İstanbul içerisindeyiz belki Anadolu'ya tam yayılamadık ki dağılımı da bunu
gösteriyor grafiklerde. İstanbul'un dışına da taşımamız lazım, İstanbul dışındaki yatırımcıya da bunu çok iyi anlatmamız lazım. Burada biraz daha eksiğiz. Nede eksiğiz? Birikimli hayat sigortası olmadığına bir emeklilik fonunun
birikimli hayat sigortası olmadığını veya bir sosyal güvenlik sisteminin yerine geçecek bir sistem olmadığını veya onun bir alternatifi olmadığını, tamamlayıcı, kişiye ilerideki dönemde emeklilik döneminde paraya ihtiyacı olduğu dönemde ek bir getiri sağlayacağını ortaya koymamız lazım çok iyi
anlatmamız lazım.

Bir de handikaplarımızdan bir tanesi, daha önceki yıllarda uygulanmış
olan birikimli hayat sigortalarındaki maalesef ve maalesef kişiler üzerinde
oluşturmuş olduğu olumsuz görüntü. Bunu da silmemiz gerekiyor. Bunlar bizim zorlanacağımız noktalar. Bunları aşmaya çalışıyoruz ama gün geçtikçe
de çok iyi bir gelişme sağlanıyor. Bireysel yatırımcı veya katılımcı nezdinde
bu tür anlatımlar karşılığını vermeye başladı. Şimdi sistem geometrik olarak
büyüyor bir taraftan. Öbür taraftan risksiz olduğunu anlatmamız lazım bu
sistemin. Yani bu sistemdeki saklamasının, bu sistemdeki biriken fonların
kişinin kendi adına saklandığının, birikimlerinde herhangi bir zarar söz ko131

nusu olmayacağının çok iyi çok iyi anlatılması gerekiyor ki katılımcı nezdinde bu işi hızlandırabilelim.

Şimdi önümüzde tabii bununla beraber bizim yapmamız gereken bu tür
uygulamaların dışında bir de bizim önümüzün açılması da gerekiyor. Bu şirketlerin önünün açılması gerekiyor. Bir takım uygulamalarda eksikliklerin giderilmesi gerekiyor, kervan giderken yol da düzülür. Sayın Ali Haydar Bey'in
bunca zamandır bu işe verdiği emek ve biraz önceki sunumunda gördüğümüz kadarıyla ne gerekiyorsa aşağı yukarı, yasal düzenlemelerde ve değişikliklerle ilgili her şeyin farkında hazine müsteşarlığı her şeyin farkında ve
bu konuda her türlü girişim sağlanıyor. İnşaallah en kısa sürede bu tür vergisel boyutu ,............ ve buna benzer sosyal sigortalar kurumu yasasında
bazı değişikliklerde dahil olmak üzere vakıflar ve sandıklardan buraya gelebilecek fonlarla ilgili düzenlemelerde vergi boyutuna hazine hakim vakıf, anlatıldı iletildi ve bizle beraber hareket ediyorlar, katılıyorlar görüşlerimize şirketlerin görüşlerine. Burada da çok iyi yol katedileceğine ve kısa zamanda
katedileceğine umuyorum, buna zaman çok ihtiyacımız var bizim şirketler
olarak.

Yeni katılımcı kazandırmamız gerekiyor. Biz şirket olarak Vakıf Emeklilik
şirketi olarak hayat sigortalarından birikimli hayat sigortalarından bireysel
emeklilik sistemine dönüşe pek ışık yakmadık bugüne kadar. Tabloda da
belki hocamın sunduğu tabloda görülecektir en az dönüşümü sağlayan şirketiz. Burada bizim amacımız gerek sisteme destek vermek, daha iyi destek vermek gerekse zaten ekonomiye kazandırılmış bireysel hayat konularının yeni bir fon gibi öbür tarafa aktarılmasına engel olmak. Bu bize ekonomiye hiçbir şey kazandırmaz. Biz yeni müşteri bulacağız, yeni katılımcı bulacağız. Biz bu hedef içerisindeyiz. Ben fazla uzatmayacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım.
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
YUSUF YEŞİLIRMAK

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü

Bireysel Emeklilik Nedir? 1
Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemleri kanunu
07.10.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulama ise gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra 2003 yılının
2.yarısından itibaren başlamıştır.

BES, kamu emeklilik sistemlerinin özelleştirilmesi değildir.
Sistem mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin yerine geçmek için değil bu sistemlerin tamalayıcısı olarak uygulamaya sokulmuştur.
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Bireysel Emeklilik Nedir? 2
Sistem yeni bir hayat sigorta sistemi de değildir.

Vergisiz veya spekülatif amaçla düşünülmüş bir yatırım
aracı da değildir.

Her geçen gün anlamı ve önemi kamuoyunda daha iyi anlaşılan, anlaşıldığı ölçüde kamuoyunda kabul gören, buna
paralel büyüme ve gelişme gösteren ileriye dönük ciddi
ekonomik beklenti ve iddiaları olan yeni bir sistemdir.

Neden Bireysel Emeklilik?
Geleceğe güven ve ek emeklilik gelirine duyulan gereksinim nedeniyle;
Bireylerin çalışma hayatlarında ulaştıkları gelir ve buna
bağlı refah düzeylerini emeklilik dönemlerinde de sürdürebilmeleri amacıyla;
İhtiyaç duydukları bir dönemde düzenli bir gelirlerinin olacağına duydukları güven nedeniyle;
Uzun vadeli güvenli bir yatırım aracı olması sebebiyle;

Küçük tasarruflara profesyonel hizmet alınması sebebiyle;
Bireysel tercihlere açıklık getirmesi nedeniyle;
Esneklik ve şeffaflığa sahip olması sebebiyle;
Vergisel teşvikleri ve

Makro ekonomik faydaları nedeniyle Bireysel Emeklilik.
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Sistemden Beklenen Makro Ekonomik Fonksiyonlar
Uzun vadeli tasarruflarda artış;

Kurumsal yatırımcıların gelişmesi;
Likidite;

Derinlik;

Kamunun uzun vadeli borçlanması;

Özel Sektör yatırımlarının finansmanı;

Kurumsal Yönetim (Corporate Governance);

Piyasada rekabetin artması ve yeni yatırım araçlarının ortaya çıkması.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesinde
Ana Stratejiler
Henüz çok yeni olan sistemin baştan istikrarlı ve sağlıklı bir
yapıda gelişebilmesi için büyümesini, hem yatay, hem de
dikey olarak gerçekleştirilmesinin gerekli olduğuna inanmaktayız.
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Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesinde
Ana Stratejiler
1. YATAY BÜYÜME için, toplumun tüm katmanlarının,
kendi adına veya başkası adına çalışan her ferdin, ödeyebileceği katkı payı oranında sisteme kazandırılması;

2. DİKEY BÜYÜME ile de; fon büyüklüklerinde kısa sürede belli düzeylere ulaşabilmek amaçlanmalıdır.

Bunun için ise; emeklilik düşüncesi dışındaki diğer uzun
vadeli bireysel yatırımcıların tasarruflarının sisteme kazandırılması için çalışılmalıdır.

Bu stratejilere ulaşılabilmesi için belli bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Sistemin Gelişimini Etkileyecek Unsurlar ve
Yapılması Gereken Yasal Düzenlemeler

Vergi teşviklerinin artırılması

Vakıf ve Sandıklardan sisteme geçişlerinin sağlanması

Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılacak düzenleme VESTING Düzenlenmesi
Yabancı Emeklilik vb. Fonların Türkiye piyasalarında sisteme sokulması
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Sistemin Gelişimini Etkileyecek Unsurlar

Türkiye'de Bireysel Emeklilik
Sisteminin Geliştirilmesinde
Vergi Teşvikleri

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vergi Teşvikleri -1

Vergi Teşviği Aşamaları

Katılım Aşamasındaki Vergi Teşvikleri

Ödeme Aşamasındaki Vergi Teşvikleri
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Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vergi Teşvikleri -2

Katılım Aşamasındaki Vergi Teşvikleri
Ücretlilerde;

Aylık ücretin yüzde 10'u Gelir Vergisinden muaf tutulmuştur. Bu tutar, asgari ücretin bir yıllık toplamı ile sınırlıdır. Bu
hesaplama içine ücretlinin kendisi, eşi ve küçük çocukları
için ödeyeceği bireysel emeklilik katkı payı dahil edilebilir,
sadece yukarıdaki sınırlamalar içinde kalmak esas olacaktır.
Burada bizlerin sistemin geliştirilmesi yönündeki beklentisi,
aylık ücretin yüzde 10'u yerine, Bakanlar Kurulunun yetkisinin kulanılarak aylık ücretin 20'sinin G.V.'den muaf tutulması ve asgari ücretin bir yıllık tutarının iki katına çıkarıl-

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vergi Teşvikleri -2

Katılım Aşamasındaki Vergi Teşvikleri
Gelir Vergisi beyannamesi veren mükelleflerde;
Beyan ettiği yıllık gelirinin yüzde 10'unu ve asgari ücretin
bir yıllık toplamını aşmamak üzere kendisi, eşi ve küçük
çocukları için yapacağı bireysel emeklilik katkı payı ödemeleri yıllık beyannamesi üzerinden indirilerek Gelir Vergisi kapsamı dışında bırakılmıştır.
Burada bizlerin sistemin geliştirilmesi yönündeki beklentisi,
beyan edilen yıllık gelirin yüzde 10'u yerine Bakanlar Kurulunun yetkisinin kulanılarak aylık ücretin 20'sinin ve asgari
ücretin bir yıllık toplamının 2 katını aşmamak üzere katkı
payı ödemeleri yıllık beyannamesi üzerinden G.V.'den muaf tutulmasıdır.
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Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vergi Teşvikleri -4
Ödeme Aşamasındaki Vergi Teşvikleri

Bilindiği üzere 7.10.2001 tarişhinden sonra düzenlenen
hayat poliçeleri kapsamında sigorta şirketleri tarafından sigortalılıara yapılan ödemeler ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara yapılan
ödemeler Gelir Vergisi Kanunu'nun 75/15 ve 94/15 maddeleri çerçevesinde menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmektedir. Bu vergilemede elde edilen gelirin tamamı yani
anapara + getirisi toplam olarak (GVK 22/1. maddesinde
belirtilen istisna rakamları hariç) menkul sermaye iradı sayılmaktadır.
Bu durum menkul sermaye iradının genel tanımına aykırılık teşkil etmektedir. Zira bu şekilde yatırıma yönlendirilmiş
anapara daha önceden vergilendirilmiş olup, bunlar üzerinden elde edilen kazanç yerine yatırımın kendisi de vergilendirilerek ikinci kez vergi alınmaktadır.

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vergi Teşvikleri -5
Ödeme Aşamasındaki Vergi Teşvikleri

Ayrıca %25 veya %10 oranında tanınan istisnalar kanaatimizce ancak anaparanın enflasyon karşısında kaybettiği
değeri karşılayabilecektir. Bu durumda asgari 10 yıl süreyle sistemde kalan, emeklilik hakkı kazanan veya vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılan sigortalılara
ve katılımcılara yapılan ödemelerde anaparanın getirisinin
vergilendirilmesi adil ve yerinde olacaktır.
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Sistemin Gelişimini Etkileyecek Unsurlar

Türkiye'de Bireysel Emeklilik
Sisteminin Geliştirilmesinde
Vakıf ve Sandıklardan
Sisteme Geçişin Sağlanması

*

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vakıf ve Sandıklar Özeli-1

Ülkemiz için Bireysel Emeklilik Sektörünün gelişimi ve büyümesi açısından itici bir güç olabilecek hususlardan birisi de vakıflar ve sandıklardaki birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılması konusudur.

Söz konusu aktarımlar gerçekleştiği takdirde sistemin daha da büyüyeceği kaçınılmazdır.
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*

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vakıf ve Sandıklar Özeli-2

Mevcut Yasal düzenlemeler Vakıflardaki birikimlerin BES'e
aktarılabilmesine olanak verirken, bu konuda yeterli teşvik
sağlanamamıştır. Vakıflardaki birikimlerin BES'e aktarımının sağlanabilmesi için mevcut Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda konunun açıklığa kavuşturulması ile ilgili değişikliğe gidilmesi gerekmektedir.
Yapılacak olan değişiklikte üzerinde durulması gereken
önemli nokta, vakıf ve sandıkların tüm kazanılmış haklarıyla, birikim ve süreleriyle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılması gerekliliğidir.

*

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vakıf ve Sandıklar Özeli-3

Hayat sigortasından Bes'e aktarımlarda birikimlerin vergi,
resim harçtan müstesna olması, giriş aidatı alınmaması ve
masraf kesintisi yapılamaması durumu ile; hayat sigortası
primlerinin vergisel avantajlar ile ödenmesi sözkonusudur.

Birikimlerin kesintiye tabi olmaksızın BES'e aktarılabilmesini sağlayan yasal düzenlemeler mevcutken, hiçbir vergisel avantaj olmaksızın ve vergilendirilmiş kazançlar ile oluşan vakıflardaki birikimlerin de aynı imkanlarla aktarılabilmesi gereklidir.
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*

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vakıf ve Sandıklar Özeli-4

Bilindiği gibi vakıflardaki birikimlerin tahsil edilmesi sırasında vergi kesintisinde istisnai bir sınır mevcuttur, bu sınır da
01 Ocak - 31 Temmuz 2005 tarihleri arasında 49,467 milyara kadar olan tutarlar için geçerlidir. Burada vergi alınmayan bir alacağa, BES'ten ayrılırken stopaj yolu ile vergi uygulanması durumunda BES'e aktarım tercih edilmeyecektir.

Vakıflardan aktarıma konu birikimlerin her ne sebeple olursa olsun ayrılırken ve süreye bakılmaksızın gelir vergisinden müstesna olması gereklidir.
BES'in tercih edilebilmesi ve aktarımın talep edilebilir olması açısından bu konu çok önemlidir.

*

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vakıf ve Sandıklar Özeli-5

Birikimli Hayat Sigortaları'ndan BES'e aktarımlarda, Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihi olarak, Birikimli Hayat Sigortası'nın başlangıç tarihi dikkate alınmaktadır.
Bu uygulamaya paralel olarak, vakıflarda geçen sürelerin
de, aktarımların daha sağlıklı, yoğun olması ve talep görmesi açısından, bu şekilde değerlendirilmesi gereklidir.
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*

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde Vakıf ve Sandıklar Özeli-6

Vakıflar ve Sandıklarından sisteme devredilen birikimlerin
sistemden her ne sebeple olursa olsun ayrılınması durumunda; sözkonusu katkı paylarının daha önce vergilenmiş
olması (veya vergiden mustesna edilmemesi) nedeniyle
sistemden çıkışlarda stopaja tabi tutulması, ikinci kez vergilendirilmesine yol açmaktadır, dolayısıyla sisteme aktarımları engellemesi nedeniyle vergiden müstesna tutulması gerekmektedir.

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde SSK'da Yapılacak
Düzenlemeler -1
SSK Primlerinin Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm ile ilgili işveren
ve çalışan kesintilerinin belli bir miktarının (örneğin: %2 işveren, %2 çalışan) gönüllük esasına göre BES kesintisine
dönüştürülmesi, böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde
sistem çok kısa sürede özellikle kurumsal katılımcılar açısından büyük boyutlara ulaşacaktır.
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Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde SSK'da Yapılacak
Düzenlemeler -2
Mevcut yasada yapılacak bir değişiklik ile; Sigorta primine
esas kazançların belirlenmesinde BES'e yapılan katkı payı ödemelerinin prim matrahına dahil edilmemesi konusunda bir düzenleme yapılması ve bu konuya açıklık getirilmesi gerekmektedir.
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Sistemin Gelişimini Etkileyecek Unsurlar

Türkiye'de Bireysel Emeklilik
Sisteminin Geliştirilmesinde
VESTING Düzenlemesi

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde VESTING -1
Vesting'in çıkış noktasının mantığına bakılacak olunursa;
şirketler çalışanları adına ödeyecekleri primler/katkı payları üzerinden hak sahibi olmaları ile çalışanlarının şirkete
olan bağımlılıklarının arttırılması ve aynı zamanda da motivasyonlarının yükseltilmesi amacını taşımaktadır.
Bu sistem ile hem çalışan hem de işverenin memnuniyeti
sağlanmış olacağından, her iki taraf açısından uzun
vadede olumlu çıkarımlar sağlanacağını öngörebiliyoruz.
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Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde VESTING -2

İlk olarak işveren açısından yararlarını yorumlamak gerekirse; işverenin çalışanı adına ödeyeceği primler/katkı payları üzerinden hak sahibi olması ile çalışanlarının şirketine
olan bağlılığını arttırmış ve şirketi adına iyi personelini kaybetme riskini ortadan kaldırmış olacaktır.
Çalışan açısından ise; Şirketine olan bağlılığının, hem kendi adına birikim yapan şirketinin birikimlerinde söz sahibi
olması hem de bu sayede şirketinde çalışma hayatının devamlılığını sağlayabileceğini bilmesi bakımından önem arzetmektedir.
Ayrıca her iki taraf açısından sağlayacağı vergi avantajını
da unutmamak gerekir.

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde VESTING -3
Şu anda Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımlara bakıldığında %77'lik kısmının ferdi katılımlardan, %23'lük kısmının ise kurumsal katılımlardan oluştuğu görülmektedir.
Vesting Sisteminin uygulamaya sokulması sonucunda, bu
kurum bazlı büyük katılımların sağlanacağı, bu katılımlar
sayesinde maliyetlerin düşeceği, düşen maliyetlerin doğrudan yatırımcıya yöneleceği, arzulanan katılımcı sayısı ve
fon büyüklüklerine hızlı bir şekilde ulaşılacağı aşikardır.
Bu bağlamda Vesting uygulamasının yürürlüğe girmesi halinde sistemde bireysel ve kurumsal katılımın dağılımında
önemli değişimler olacağı düşünülebilir.
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Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin
Geliştirilmesinde VESTING -4
Şu anda Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki sözleşmelerin
%77'ler seviyesini ferdi, %23'ler seviyesini ise kurumsal
katılımcıların oluşturduğu düşünülürse, Vesting uygulamasının hayata geçirilmesi ile kurumsal bazlı katılımcıların
oranının %55-60 düzeylerine geleceği görüşündeyiz.

Sistemde yatırıma yönlenen fon büyüklüklerinde ise
%83'ünün bireysel, %17'sinin kurumsal birikimler olduğu
düşünüldüğünde ise yine kurumsal yatırımların %60'lar
düzeyinde olacağına inanıyoruz.
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PANEL

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TUR

BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU

Biz teşekkür ederiz. Şimdi ikinci bölüm, sizlerin katkılarınızı yahut sorularınızı alacağız. Gezici mikrofonumuz var mı? Yalnız isminizi söyleyin ki kitaba da geçecek, önce kendinizi tanıtın ve soruyu sorun.
NEJAT ÖZKAN

İsmim NEJAT ÖZKAN. Ali Haydar Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum.
Özellikle sistemle ilgili olarak, sistemin şahıslara sağladığı çok büyük bir güvence var. Şahısların hesaplarındaki menkul kıymetler Takasbank tarafından muhafaza edilmekte. Bir anlamda bu devlet güvencesi gibi, ben öyle algılıyorum. Bunu özellikle yani hazine müsteşarlığı ilgili birim yani bunu şahısların parasının başka bir yere gitmeyeceği yönünde şahısları bir şekilde
bilgilendirmenin gerektiğine inanıyorum. Bilmiyorum onlar ne düşünüyorlar
yani şahıslara bir güvencesi var, yani sistemde para kaybı söz konusu değil. Bireylerin parası bir menkul kıymete yatırılıyor ve menkul kıymetler Takasbank ta şirketler de değil. Bu güvenceyle ilgili olarak hazinenin biraz daha etkili bir reklamı veya bilgilendirmesi olabilir mi? Teşekkür ederim.
TAHSİN ORAL

Adım TAHSİN ORAL. Vakıfbank şube müdürüyüm. Nejat Bey'in sorusunun bir devamı olarak bir soru sormak istiyorum; sorum yine hazineden gelen sayın Ali Haydar Bey'e olacak. Şimdi şu anda faaliyetleri durdurulan bazı sigorta şirketleri var. Bu sigorta şirketlerinin hayat branşında topladıkları
paralar hazine adına blokeli olarak bankalarda bir nevi değerlendiriliyor vadeli hesaplarda. Şimdi bazen bu üçüncü kişiler tarafından icra dairelerinde
bu paralara bir nevi hacizler geliyor. Şimdi hazine adına blokeli olduğu için
o hacizlerin uygulanıp uygulanamayacağı konusunda bazen tartışmalar ve
farklı görüşler ortaya çıkıyor. Bu konuda hazinenin görüşünü bildirirlerse se149

vinirim. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU

Biz de teşekkür ediyoruz. Var mı başka, görüyor musun? Yok, tamam.
Ali Haydar Bey, siz lütfen cevaplarmısınız?
ALİ HAYDAR ELVEREN

Teşekkürler. Takasbank da saklanması çok önemli konu ama menkul
kıymet yatırım fonları yaklaşık 15 yıldan 20 yıldan fazladır bu işlem var. Yani Türkiye'de çok uzun yıllardır başarılı olan bir menkul kıymet yatırım fon
sistemi, bireysel emeklilik sistemi de güçlendirilerek ek güvenlik mekanizmaları getirilerek konulmuştur. Bu açıdan SPK da deneyimli ve tanıtım
önemli. Takasbank'tan gerekli tanıtımları yapıyoruz. Ama doğrudan Takasbank'ta olması devlet güvencesi anlamına gelmez. Tanıtım broşürlerinde
ilan ve yayınlarda her türlü bu yöndeki ibarelerin bizzat kaldırılması bizim talimatımızdır. Yani hazine tarafından bloke ediliyor, hazine tarafından planların tasdik edilmesi, hazine bugün böyle bazı broşürlerde kamu isimleri büyük harflerle yazılır işte bayındırlık bakanlığı tarafından arsa tahsis edilmiş
toplu konut der ama altına küçük bir şeyler yazar hani krediyi oradan alıyorum bayındırlık bakanlığı izin verdi kooperatiflerin sahtekarlıklarında kullanılan bir yöntem, değil. Hazine müsteşarlığı gözetim ve denetimden sorumlu ama mevzuat dahilinde şirketler her türlü serbestliğe sahip. Fonlar üzerinde devlet güvencesi birkaç şekilde olabilir. Fon varlıklarının şu anda Takasbank ta saklanıyor olması büyük ölçüde fonların amacı dışında kullanımını engelleyen veya şirketin faaliyetine son verilmesi durumunda o fon
varlıklarının şirket tarafından kullanılmadan veya herhangi bir sıkıntı olmadan o varlıkların bir başka şirkete aktarımını kolaylaştıran bir uygulama.
Ama bir kısmı güvencedir. Fakat güvence dendiğinde yatırılan paraların
özellikle yatırımlarla ilgili konuda tercih katılımcılara ait olduğu için bir getiri
garantisi gibi de yani ben paramı yatırıyorum bu param orada büyüyecek,
devlet garantisi şeklinde büyüyecek, öyle bir garanti de yok. Burada amaç
orada katılımcı kendi tercihinde, kendi yatırımında belirli riskler üstlenerek
bu sisteme girmesi gerekiyor. Ama güvenlik mekanizmaları açısından herhalde en güçlülerden bir tanesi. Çünkü bu geçmiş deneyimlerde bizim başımıza gelen dolaylı ortaklıklarla yani en son gelişen mevzuat düzenlemesi
veya teknolojiyi bireysel emeklilik sistemine adapte ettik diye düşünüyorum.
Bu konuda SPK da zaten haftalık duyurularında belki .......... de en ufak bir
mevzuata aykırı işlemlerimde kamuoyuna da gerekli duyuruları yapıyor
özellikle de Takasbank nezdinde, şeffaf bir sistem. emeklilikle değil de hayat sigortalarıyla ilgili güzel bir soru ama.
İBRAHİM DÖNMEZ
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BAli Haydar Bey, bu konuda birkaç tamamlayıcı şey söyleyebilirim, yani
bu bir devlet güvencesi değildir ama menkul kıymetlerin hareketinde
........................ sistemlerinde işler DVP denilen teknik adıyla yani Delivery
........ Payment ilkesiyle çalışır. Takasbank ta dolayısıyla o yatırım fonlarının
mal varlığı sadece belirli sebeplerle hareket edebilir. O sebeplerden bir tanesi, oradaki hazine bonosunu satıyordur, yerine ancak başka bir hazine
bonosu geleceği taktirde Takasbank hareketine izin verir. Veya bir takım giderler yapılacaktır, o giderler ibraz edilmek suretiyle ancak Takasbank tan
hareket olur. Bu, bu kapsamda bir şeydir yani çok ileri bir sistemdir bu. Ama
bu bir devlet güvencesi değildir. Sadece hakikaten oradaki mal varlığının kişinin kendi tasarrufu olmaksızın uçup gitmesini engelleyen çok önemli bir
mekanizmadır.
ALİ HAYDAR ELVEREN

Çok teşekkürler. Ben hayat sigortaları aynı şekilde bireysel emeklilik fonlarına ilişkin de haciz gelebilir mi diye, şimdi burası vergi kaçırma cenneti
değil. Yani bireysel emeklilik fonları ve hayat fonları. Taktir edersiniz ki bir
kişi mali durumu kötüleştiğinde tüm varlıklarını hayat sigortalarından tek firma olarak veya bireysel emekliliğe tek firma olarak getirdiğinde eğer bu
haczedilemeyecekse herkes öyle yapar. Ama uygulamada yöntem olarak
nasıl bir mekanizmayla bu para ödenecek, örneğin bankaya bir talimat geldiğinde doğrudan ödenir mi diye onun süreçlerine ilişkin sıkıntılar var. Yani
mahkemelerden geldiğinde farklı Takasbank aracılığıyla şirketlere iletildiğinde farklı. O konuda emeklilik şirketlerinin hukuk komitesi geçen haftaki toplantılarında bu konunun proseslerine ilişkin yani Takasbank tan böyle bir
talimat geldiğinde ne yapacağız? Çünkü katılımcı sonuçta şirketin veya icradan geldiğinde ne yapılacaktır, onlara bakıyorlar, onlarla ilgili kamuoyunda yani ilgili kamu otoritelerinde de çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi
bunun bir standartlaştırılması veyahut şeffaflaştırılması gerekiyor uygulama
açısından. Aynı şey, tabii tabii yani emeklilik şirketi için bu çalışma benzer
şekilde hayat fonları için de geçerli ama hiçbir şekilde para kişinin parasıysa mal varlığıdır o yani hatta yurt dışında evlilik yanında bile kişi adına olan
bir bireysel emeklilik fonlarının paylaştırılması gibi hususlar tartışılıyor. Çok
doğal bir şekilde o haczedilebilir diye düşünüyorum. Aslında anlatacaklarımız bireysel emeklilik sistemiyle ilgili .................... fakat burada şu yanlış anlaşılmasın Mehmet Bey Güneş sigortanın genel müdürü çok iyi bir
noktaya değindi, 98 yılından itibaren hayat sigortalarında ciddi bir yapı
değişikliği vardı. Uluslar arası bir çağdaş uygulamalar Türkiye'ye kazandırıldı. Sorunlar devam eder sonuçta bu çünkü yani basitte hep o örneği veririm;
bir çok ilginç bir Arçelik diyelim ki bir ürün alacaksınız, size evinizde hiç kristal yok ama kristal yıkamalı bir bulaşık makinası verilebilir bu Arçelik'in suçu
değildir. Oradaki satış elemanının suçudur. Yani yanlış bir ürün almış
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olabilirsiniz başka bir şey olabilir. Satış süreçleri çok önemli bir süreç, biz o
nedenle bireysel emeklilik aracılarında eğitim şartlar getirildi. Bence bunun
sonuçları bireysele pozitif yansıyacak ama bu süreç hayat sigortalarına da
adapte edildiğinde orada da mevzuat gereği emeklilik şirketlerinin hayat
sigortacılığı faaliyetleri, bireysel emeklilik standartına getirilmek zorunda.
Bu konuda da şirketlerin hazırlıklarını tamamladılar ama geçmişten kalma
sorun var. Geçmişte insanlar çünkü çok cüzi paralarla emekli olacaklarını
düşünüyorlardı. Bunda sağ olsun devletin katkısı var. Çünkü insanlar hiç
ödemeden tek bir defa çok az ödeyerek veya çeşitli vesilelerle emekli olmuşlar. Nasıl olsa devlet minimum bir şey verir anlayışı ama orada da sosyal güvenlik sisteminde yapı değişiyor. Artık orada da ne kadar ödüyorsan
o kadar kamudan emeklilik maaşı alacaksın. Bu kavramın yerleşmesi yani
sosyal güvenlikteki o reform bile bireysel emeklilik sistemine pozitif katkı
sağlayacak. Bu sistem çünkü ne ödersen onu alacaksın, bir de tercih ettiğin
konulara bağlı olarak. Çok teşekkürler sayın başkan.
BAŞKAN Y. TEMEL ENDEROĞLU

Evet öncelikle siz değerli katılımcılara sabırlarınız için teşekkür ediyoruz.
Bir hayli geciktik. İkinci olarak, sayın panelistlere verdikleri çok yararlı bilgilerden ötürü şahsım ve İ.A.V. adına şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar.
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