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ÖZET 

1990’lı yıllarda küreselleşme, teknolojik ilerlemeler ve artan rekabet gibi 
gelişmeler ülkeleri ve piyasaları sürekli şekillendirmiştir. Bu dönemde küresel 
piyasalar yeni fırsatlar ve tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Ülkeler için 
önemli tehlikelerden biri de finansal krizdir. Kurumsal yapıları farklı olan 
gelişmiş ülkeler finansal krizlerden gelişmekte olan ülkeler kadar 
etkilenmemektedirler. 1997 Asya Krizi’nden sonra uluslararası finans 
sisteminde reform çalışmaları başlamıştır. Bu dönemde gelişmekte olan 
ülkelerde sosyal güvenlik reformları da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı da bu emeklilik reformları bağlamında Türkiye ve Güney Asya ülkeleri 
bireysel emeklilik sistemlerinin karşılaştırılmasıdır.   

Anahtar Kelimeler: Finansal kriz, Asya Krizi, emeklilik reformu, emeklilik 
sistemi, Türkiye, Güney Asya.  

ABSTRACT 

States and markets have been continuously shaped by the developments such 
as globalisation, technological advancement and increasing competition since 
1990s. In this period, global markets have been faced with both new 
opportunities and dangers. One of the important danger for the states is financial 
crisis. Due to different institutional debt structures, developed countries are not 
affected from financial crises as much as developing countries. After the Asian 
crises in 1997, reforms started at international financial system. In this period, 
social security reforms started in developing countries. The aim of this study is 
comparison to Türkiye and South Asia pension systems in this social security 
reform period. 

Key Words: Financial crisis, Asia Crisis, pension reform, pension system, 
Türkiye, South Asia. 
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GİRİŞ 

Dünyadaki küreselleşme süreciyle birlikte hızlı bir finansal entegrasyon da 
yaşanmaktadır. Bu süreçte tüm dünyayı etkisi altına alacak küresel krizler 
meydana gelmiştir. 1990 sonrasında meydana gelen en önemli krizler Avrupa 
Döviz Kuru Mekanizması (ERM) Krizi (1992-1993), Meksika Krizi (1994-
1995), Asya Krizi (1997-1998), Rusya Krizi (Ağustos 1998), Brezilya Krizi 
(1999), Türkiye’deki 1994, Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleridir. Şüphesiz bu 
krizlerin en önemlilerinden biri de (Güney) Asya Krizi’dir. Bu krizler 
beraberlerinde ülkelerde başta sosyal güvenlik olmak üzere birçok reformu 
zorunlu hale getirmişlerdir.  

Özel emeklilik fonlarının dünyadaki uygulamalarında, sosyal güvenlik 
sisteminin yeniden yapılandırılmasınında da büyük faydaları olmuştur. Özel 
emeklilik fonları, topladıkları fonları yatırıma dönüştürmesi nedeniyle sermaye 
piyasasının gelişmesine de katkıda bulunmuşlardır. Bu çalışmanın amacı 1997 
Güney Asya Krizinden sonra Türkiye’nin ve Güney Asya ülkelerinin bireysel 
emeklilik sistemlerinin karşılaştırılmasıdır.       

Çalışmada tümden gelim metodu uygulanacaktır. Önce genel kavramsal 
açıklamalara yer verilecek, daha sonra da (Güney) Asya’daki bireysel emeklilik 
sistemleri incelenecektir. Bu bölümde ayrıca Türkiye’deki bireysel emeklilik 
sistemi, Güney Asya ülkelerindeki sistemlerle karşılaştırılacaktır. Veriler, ulusal 
ve uluslararası literatürden toplanmıştır.  

1. Temel Kavram ve Tanımlar 

Öncelikle bu bölümde finansal kriz, özel emeklilik fonları ve emeklilik 
planları kavramları kısaca açıklanacaktır.  

1.1. Finansal Kriz  

Literatürde değişik kriz tanımları yapılmıştır. Kısaca kriz; herhangi bir mal, 
hizmet, faktör veya döviz piyasasındaki fiyat veya miktarlarda kabul edilebilir 
bir değişme sınırının dışında gerçekleşen dalgalanmalardır (Kibritçioğlu, 2000; 
5-6).  

Krizi şu şekilde tanımlamak da mümkündür. Kriz, önceden beklenilmeyen 
ve sezilmeyen, örgüt tarafından çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, 
örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hâle getirerek, mevcut 
değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumudur (Tağraf 
ve Arslan, 2003; 150).     

Mishkin ise finansal krizi şu şekilde tanımlamaktadır: “Finansal kriz, ters 
seçim ve finansal piyasalardaki bu bozulma, yatırım fonlarının en üretken 
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yatırım fırsatlarına aktarılmasını etkinsizleştirmektedir” (Işık, Duman ve 
Korkmaz; 46-47). 

Ayrıca krizin çıkış nedenlerine göre; döviz kuru krizi, bankacılık krizi gibi 
farklı kriz kavramları da kullanılmaktadır. Para krizi, paraya yapılan bir 
spekülatif atağın devalüasyona yani paranın büyük oranlarda değer kaybına yol 
açtığında veya merkez bankasının parayı savunmak için büyük rezervler 
harcadığında ya da faiz oranlarını büyük miktarda yükselttiğinde 
gerçekleşmektedir. Bankacılık krizi, banka paniğinde ya da paniğin olma 
ihtimalinde bankaların yükümlülüklerinin çevrilebilirliğini durdurması veya 
devletin bu olayı engellemek için geniş çaplı müdahaleye mecbur kaldığında 
oluşmaktadır (Kabaş, 2004; 16). Ekonomik krizin görünür etkisi finans 
piyasalarında, gerçek etkisi ise reel kesimde ortaya çıkar (Uzay, 2001; 441).  

Döviz kuru krizi ise, sabit kur sisteminin uygulandığı bir ekonomide piyasa 
oyuncularının ani bir şekilde ellerindeki ulusal para cinsinden varlıkları yabancı 
para cinsinden varlıklara çevirmeleri ve merkez bankasının müdahale olarak 
rezervlerini kullanması sonucu rezervlerde yaşanan düşüşle birlikte oluşan 
krizdir (Kansu, 2004; 52).  

Bu kriz kavramları birbirinden bağımsız değil, genellikle birbirini 
tetiklemektedir. Mesela bankacılık krizi, döviz kuru krizini; para krizi, dış borç 
krizini meydana getirebilir. (Özkan, 2005; 6). 

1.2. Özel Emeklilik Fonları 

Derelioğlu tarafından özel emeklilik fonları (private pension funds); 
çalışanların çalışma hayatı süresince elde ettikleri gelirden tasarruf ederek, 
emeklilik döneminde sürdürülebilir bir hayat düzeyi sağlamalarına olanak 
tanıyan ve koşulları önceden belirlenmiş bir “emeklilik planı” çerçevesinde 
işverenler, çalışanlar veya her iki grubun ya da, herhangi bir işverene bağlı 
olarak çalışmayan bireylerin, düzenli olarak yaptıkları belirli tutardaki katkıların 
bir fonda toplanarak, profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yatırıma 
yöneltildiği kurumsal yapılar olarak tanımlanmaktadır (Derelioğlu, 2000; 13). 

1.3. Emeklilik Planı 

Emeklilik planı (pension plan, retirement plan, pension scheme); emeklilik 
ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için kurulan bir fondur. Emeklilik planlarını 
oluşturan; kurumlar için çalışanları adına hareket eden özel işletmeler, 
çalışanları yararına devlet ve yerel yönetimler, üyeleri yararına sendikalar ve 
kendi yararlarına bireylerdir (Buzlupınar, 1996). Emeklilik planlarını oluşturan 
bu kişi veya kurumlar sponsor olarak adlandırılmaktadır (Derelioğlu, 2000; 13). 

Dünya’da fonksiyonel açıdan uygulanan üç tür emeklilik planı vardır. Bu 
planlar ile ilgili Türkçe literatürde farklı adlar kullanılmaktadır. 
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 Belirlenmiş Fayda Emeklilik Planları (Maaş Esaslı Emeklilik 
Programları-Defined Benefit): Belirlenmiş fayda emeklilik fonlarında, fonun 
gelecekteki getirisi, ölüm oranı, plan kapsamındaki ayrılmalar, tazminat türü, 
emeklilik yaşı, yatırım gelirleri ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. 
Bu tip emeklilik fonunda hak sahibine yapılacak ödemeler, önceden belirlenen 
bir formüle göre hesaplanır (Ege, 2002; 84).  

 Belirlenmiş Katkı Emeklilik Planları (Prim Esaslı Emeklilik 
Programları-Defined Contribition): Belirlenmiş katkı emeklilik fonlarında ise, 
fon katılımcısının her döneme ait katkı miktarı önceden belirlenir. Buna karşılık 
fondan sağlanan fayda; ödemelerin katkı payına ve fonda toplanan primlerin 
değerlendirilmesi ile elde edilecek getiriye bağlıdır. 

 Karma (Hibrid) Sistem: Belirlenmiş katkı ve belirlenmiş fayda 
planlarının birlikte kullanılmasından oluşur. 

2. 1997 Güney Asya Finansal Krizi 

1990’lı yıllarda yaşanan krizler İkincil Nesil Krizler olarak 
adlandırılmaktadır. Bu krizler ekonomide önemli bir dengesizlik olmasa bile, 
spekülatörlerin dövize doğru spekülatif atakları karşısında, yetkili organların 
dövizle ilgili gerekli önlemleri almamaları sonucu doğmaktadır. Şöyle ki; zayıf 
döviz kuru piyasalarında, ülke parası kısa pozisyonda olan ve sayıları oldukça 
fazla olan satıcıların portföylerini yeniden tahsis etme çabaları yerli paraya karşı 
bir hareket başlatır. Bu hareket, ekonomide önemli bir dengesizlik olmasa bile, 
spekülatörlerin dövize doğru ataklarına rağmen, yetkili organların dövizle ilgili 
gerekli önlemleri almamaları sonucu doğmaktadır. Spekülatif atak başladığı 
zaman, faizlerin yükselmesi ekonomiye durgunluk getirip işsizliği 
artıracağından, bu maliyeti göze alamayan kamu otoriteleri, genellikle 
sermayenin ülke dışına çıkmasına seyirci kalarak, döviz kurunu dalgalanmaya 
bırakmakta gecikmektedirler (Özatay, 1996; 25).  

İkincil nesil finansal krizlerin ortaya çıkışı iki şekilde olmaktadır: Bankacılık 
krizi ve döviz krizi. Bankacılık krizleri genelde banka bilânçolarının 
kötüleşmesinden; bilânço aktif yapılarının bozulmasından kaynaklanır. Daha 
açıkçası, geri dönmeyen kredilerin artması, menkul değerlerin piyasalarındaki 
dalgalanmalar, reel sektörün küçülmesi nedeniyle bankaların aktif yapılarının 
bozulması bankacılık krizlerinin temel nedenleri olmaktadır. Bankacılık 
sektörünün krize girmesi sonucunda mevduat sahipleri bankalardan 
mevduatlarını çekmeye başlayacağı için, bankaların likidite sıkıntısı had 
safhaya varır. Finansal krizlerin diğer bir şekli ise döviz krizleridir. Döviz 
krizleri genelde sabit kura dayalı dezenflasyon programları sonucunda ortaya 
çıkar. Döviz kuru çıpasına dayanan bu sistemde enflasyon konusunda olumlu 
gelişme ile birlikte, yerli paranın değer kazanması sonucu, cari işlemler 
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dengesindeki açık büyür. Buna rağmen sabit kurdan çıkamayan ülkeler, ister 
istemez bir finansal krize sürüklenir (Eren ve Süslü, 2001; 664). 

Son yılların en önemli finansal olayı Güneydoğu Asya’da görülen ve tüm 
dünya ekonomilerini etkileyen mali krizdir. 1997 yılı Şubat ayında başlayan ve 
Tayland’ın 2 Temmuz’da para birimi bahtı devalüe etmesi ile bölge 
ekonomilerine ve dünyaya yayılan finansal kriz, çeşitli yönleri ile önemli bir 
ekonomik olay olarak görülmektedir. Böyle bir krizin önceden tahmin 
edilememiş olması, krize uğrayan ülkelerin reel ekonomilerinde herhangi bir 
problem bulunmaması da, hem uluslararası mali sistemin yönetimi ve denetimi 
sorununu hem de krizde önemli rol oynayan spekülatif sermaye hareketlerini 
yeniden gündeme getirmiştir (Akdiş, 2004). Güney Asya krizi Tayland’da 
başlamasına rağmen, Tayland’la birlikte “Asean-5” olarak adlandırılan Malezya, 
Endonezya, Singapur ve Filipinler’de de yayılmıştır.   

Bahtın hızla değer kaybetmesi sonucunda, paralarının değerlerini kontrollü 
bir şekilde tutmaya çalışan bölge ülkelerinde de bir devalüasyon dalgası 
başlamıştır (Canpolat, 2004; 57). Baht 2 Temmuz 1997 günü 16 %, Won 4-23 
Aralık 1997 tarihleri arasında 41 %, Korean Composite Endeksi ise 50 %, 
Rupiah 1 Aralık 1997-26 Ocak 1998 tarihleri arasında 71 % değer kaybetti, 
Jakarta Composite Endeksi ise 10 Eylül-15 Aralık 1997 tarihleri arasında 41 %, 
Ringgit Aralık ayında 25 %, Kuala Lumpur Composite Endeksi ise 10 Eylül 
1997-12 Ocak 1998 tarihleri arasında 45 % değer kaybetmiştir (Üzer, 2002; 11). 
Bu değer kayıplarına bağlı olarak krizin başladığı ilk dönemde, derecelendirme 
kuruluşlarının bölge ülkelerine verdikleri kredi notlarında büyük ve hızlı bir 
düşüş olmuştur. Moody’s, Standard&Poor’s ve Fitch Rating derecelendirme 
kuruluşlarının verdiği kredi notlarına bakıldığında Tayland’ın kredi notu 4, 
Endonezya’nın kredi notu yaklaşık 5, Güney Kore’nin kredi notu ise 9 
kademeden daha fazla düşmüştür (Öztürk, 2003; 174).    

Güneydoğu Asya ülkelerinin krize girmelerinde uyguladıkları sabit döviz 
kuru sistemi ile reel sektördeki firmaların ve finansal sektördeki bankaların 
bilanço yapılarındaki bozukluklar (aktif ve pasif kalitesinin bozulması) önemli 
rol oynamıştır (Çolak, 2002; 158).    

Son Güney Asya krizi, özellikle finansal sistemleri zayıf olan ülkelerin 
krizden diğer ülkelere oranla daha fazla etkilendiğini göstermiştir. Finansal 
sistemdeki zayıflıklar, sadece finansal piyasalarda faaliyette bulunan bireysel 
finansal kuruluşların işlemleri ile ilgili değildir; aynı zamanda bu kuruluşların 
faaliyet esaslarını belirleyen düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların 
işleyişinden de kaynaklanmaktadır (Duman, 2002; 140).  

Güney Asya Krizi, etkilediği ülkelerde ekonomilerin küçülmesine, borsaların 
çökmesine, işsizliğin artmasına, uluslararası alanda kredi akışının hızla 
düşmesine, şirketlerin ve bankaların iflaslarına, ulusal ve uluslararası 
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piyasalarda faiz oranlarının hızla yükselmesine ve uluslararası düzeyde ticaret 
hacminin düşmesine neden olmuştur. (Özbilen, http://www.econturk.org/ 
Turkiyeekonomisi/sevki1.pdf, 12.08.2007). Güney Asya krizinin etkileri sadece 
yukarıda sayılan konularda olmamıştır. Ayrıca bu kriz, sosyal güvenlik 
reformlarının hızlanmasına da ivme kazandırmıştır.  

 

Şekil 1: Kriz Sonrası Dönemde Toplumsal Tepkilerden Sosyal Güvenlik 
Ağlarına Uzanan Tepkiler Zinciri 

Kaynak: Koyuncu ve Şenses, 2004; 5. 

Krizlerin olumsuz etkileri sonucunda, toplumun da olumsuz bir tepkisi 
olacaktır. Bu olumsuz tepkiler neticesinde ise hükümetler krizin sosyoekonomik 
etkilerine duyarlılık göstermeye başlamaktadır. Hükümetlerin duyarlılık 
göstermesi nedeniyle IMF gibi Bretton Woods kuruluşları da konuya duyarlılık 
göstererek Sosyal Güvenlik Ağı Programları adlı sosyal politikaların 
uygulanmasına olanak verecektir (Şekil 1).    

Türkiye’de de Güney Asya krizinden etkilenerek 2000 yıllarda ana gündem 
konularını iç borç stokunun hızlı artışı, iç borçların çevrilebilmesi ve yeniden 
istikrar altında büyümeye geçiş sorunları oluşturmuştur. Bu sorunlar neticesinde 
kamunun sosyal hizmetlerini aksatmıştır (Voyvoda ve Yeldan, 2002, 1).    

3. Güney Asya Ülkeleri Bireysel Emeklilik Sistemleri 

Güney Asya ülkelerinde bireysel emeklilik sistemlerini incelemeden önce 
diğer Asya ülkelerindeki bireysel emeklilik sistemleri incelenecektir.   

3.1. Asya Ülkelerinde Bireysel Emeklilik Sistemleri  

Asya ülkeleri dünyada emeklilik sistemleri açısından önemli bir yere sahiptir. 
Çünkü Asya kıtasında yer alan Çin (Doğu Asya) ve Hindistan (Güney Asya)    
65 yaş üstündeki dünya nüfusunun yaklaşık % 40’na sahiptirler (Piggott,      
2007; 1) .  
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Tablo 1: Doğu ve Güney Asya Ülkelerinin Demografik ve Ekonomik Özet 
Bilgileri 

Ülke 
Nüfus 
(Milyon) 

Nüfus 
65+ 

Yaş 
Bağımlılık 
Oranı 

Bağımlılık 
Oranı 
Projeksiyonu 
(2030) 

GSYH 
(Milyar 
$, 2003) 

Kişi 
Başına 
Düşen 
GSYH 
($) 

Afganistan 28,5 2 4,5 6 
Mevcut 
Değil 

Mevcut 
Değil 

Doğu Asya Ülkeleri 
Bhutan 2,2 4 7,1 8 0,6 295,1 
Çin 1.298,8 8 10,7 24 1.409,9 1.085,5 
Hindistan 1.065,1 5 7,6 14 599 562,4 
Güney 
Kore 

48,6 8 11,5 32 605,3 12.455,8 

Malezya 23,5 5 7,2 16 103,2 4.385,6 
Güney Asya Ülkeleri 

Nepal 27,1 4 6,3 8 5,8 215,5 
Pakistan 159,2 4 7,3 8 67,9 426,5 
Filipinler 86,2 4 6,5 12 80,6 934,3 
Sri Lanka 19,9 7 10,3 23 18,5 929,6 
Tayland 64,9 7 10,6 20 143,2 2.207,1 

Kaynak: Piggott, 2007; 2.   

Tablo 1’de Doğu ve Güney Asya ülkelerinin demografik ve ekonomik özet 
bilgileri verilmiştir. Asya ülkelerinin nüfusları incelendiğinde Çin ve 
Hindistan’ın nüfusları dikkat çekicidir. Buna karşın yaşlı, yani 65 yaştan fazla 
nüfus oranları incelendiğinde Çin ve Güney Kore nüfusunun diğer ülkelere göre 
daha yaşlı olduğu görülmektedir. Bağımlılık oranı; çalışan bir kişiye geçimini 
sağlamak için kaç kişinin bağımlı olduğunu gösteren bir orandır. Bağımlılık 
oranı; iki şekilde hesaplanmaktadır: Bir ülkedeki belirli bir yaşın altındaki 
çocuk nüfusun toplam nüfusa oranlamasıyla geç bağımlılık oranı ve 65 yaşın 
üzerindeki insan sayısının toplam nüfusa oranlanmasıyla yaş bağımlılık oranı 
bulunmaktadır. Tablo 1’de bağımlılık oranının genel olarak Asya ülkelerinde 
çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Güney Asya ülkelerinde ise Tayland ve Sri 
Lanka’da ise bu oran çok yüksektir. Türkiye’de ise bağımlılık oranı 2000 
yılında 8,83’tür. Türkiye’nin oranı da Güney Kore, Çin, Tayland ve Sri 
Lanka’nın oranlarından daha düşüktür, fakat diğer Asya ülkelerinin oranından 
ise daha yüksektir. Ayrıca Asya ülkelerinin bağımlılık oranında geçmiş 
projeksiyona göre 2030 yılında aşırı artış göstereceği söylenebilinir. Asya 
kaplanları olarak anılan Çin, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerde kişi başına 
düşen gayrisafi yurtiçi hâsılanın yüksek olduğu görülmektedir.          
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Tablo 2: Emeklilik Fonu Varlıkları (Milyon $) 

Ülke 1998 1999 2000 2001 2002 
Hong Kong   639 677 677 
Malezya 36.852 42.647 47.118 50.421 54.419 
Singapur 50.954 52.153 55.125 54.111 56.429 
Güney Kore 13.322 13.487 11.510 13.290  
TOPLAM 101.128 108.287 113.752 117.822 110.847 

Kaynak: Chan-Lau, 2004; 18. 

Tablo 2’de bazı Asya ülkelerindeki emeklilik fonu varlıkları verilmiştir. 
Malezya ve Singapur’un emeklilik fonu varlıkları diğer ülkelere göre dikkat 
çekici tutardadır. 

Tablo 3: Emeklilik Fonu Varlıkları (Gayrisafi Millî Hâsılanın Yüzdesi) 

Ülke 1998 1999 2000 2001 2002 
Hong Kong   0,4 0,4 0,4 
Malezya 51,1 53,9 52,3 57,3 57,3 
Singapur 62,2 64,1 60,3 63,8 64,9 
Güney Kore 3,6 3,2 2,8 3,2  
TOPLAM 11,8 11,7 11,8 12,3 21,5 

Kaynak: Chan-Lau, 2004; 18. 

Tablo 3’te ise emeklilik fonu varlıkları gayrisafi millî hâsılanın yüzdesi 
olarak verilmiştir. Singapur ve Malezya’da bu oranın yıllar itibariyle diğer 
ülkelerden yüksek olduğu görülmektedir.   

Tablo 4: Emeklilik Fonları Portföy Varlıkları (2004) 

Ülkeler 
Nakit veya 
Mevduat 

Devlet 
Tahvili 

ve 
Kamu 

Araçlar
ı 

Özel 
Tahviller 

Krediler 
 

Hisse 
Senetleri 

Arsa ve 
Binalar 

Yatırım 
Fonları 

Tahsis 
Edilmemiş 

Sigorta 
Sözleşmeleri 

Diğer 
Yatırımlar 

Endonezya 70,9 0,1 11,9 0,7 4,1 6,0 1,3 0,0 6,9 
Güney 
Kore 

7,4 24,3 56,4 9,9 0,2 0,0 0,5 
Mevcut 

değil 
1,4 

Tayland 41,4 23,9 18,2 
Mevcut 

değil 
13,7 

Mevcut 
değil 

1,8 
Mevcut 

değil 
1,0 

Singapur 2,7 96,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 
Türkiye 0,0 72,6 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 14,2 

Kaynak: Poirson, 2007; 11. 

Tablo 4’te Asya’da bazı ülkelerde ve Türkiye’de emeklilik fonlarının 
varlıklarının dağılımı incelendiğinde Endonezya ve Tayland’da ağırlıklı olarak 
nakit ve mevduata yatırım yapılırken Singapur ve Türkiye’de devlet tahvili ve 
kamu araçlarına ağırlıklı olarak yatırım yapılmaktadır. Güney Kore’de ise özel 
tahvillere en fazla yatırım yapılmaktadır.    
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Japonya’da emeklilik sistemi üç basamaktan oluşmuştur. Birinci basamakta 
“Ulusal Temel Emeklilik Planı”, ikinci basamakta “Çalışan Emeklilik Sigortası” 
vardır. Bu iki plan devlete aittir ve katılım zorunludur. Üçüncü basamak 
emeklilik planları ise gönüllülük esasına dayalı ve devletten bağımsız emeklilik 
planlarıdır. Bu emeklilik planları tanımlanmış fayda esasına göre hareket 
etmektedirler ve bunların iki tipi mevcuttur. Birincisi “Çalışan Emeklilik Fonu” 
(Emloyees Pension Fund-EPMF), ikincisi ise “Vergice Sınırlandırılmış 
Emeklilik Planı” (Tax Qualified Pension Plan- TQPP) dır (Bağlan, 2006; 72-73). 
“Vergice Sınırlandırılmış Emeklilik Planları” kamudan tamamen ayrı özel 
yönetimi olan emeklilik fonlarıdır. 1996 Mart ayı itibariyle kapsamında 91.000 
plan, 17,8 trilyon yen tutarında birikim ve 10,7 milyon üyesi bulunmaktadır 
(Yavru, 2002; 40). 

1942 yılında Çalışanlar Emeklilik Sigortası Kanunu kanunlaşarak yürürlüğe 
girmiştir. Japonya 1961 yılında ulusal emeklilik planını uygulayarak evrensel 
bir emeklilik sistemi oluşturmuştur. Emeklilik faydaları 1960’lı yıllarda ve 
1970’li yılların ilk dönemlerinde geliştirilmiştir. Çalışanlar Emeklilik Sigortası 
Kanunu’nda 2000 yılında da bir revizyona gidilmiş ve sistemin eksiklikleri 
giderilmeye çalışılmıştır. (http://www.mhlw.go.jp/english/org/policy/dl/p36-
37d.pdf, 18.07.2007).  

1 Nisan 1998 yılında “Büyük Patlama” (Big Bang) veya Finansal Sistem 
Reformu Kanunu olmuştur. Bu doğrultuda Japon “kisei kanwa” (deregülasyon) 
gerçekleşmiştir (Ingmanson, 2004; 22). 1999 yılında Kamu Emeklilik Reformu 
gerçekleşmiştir. Bu reform ile emeklilik yaşı 65’ten 69’a çıkarılmıştır.  

Japonya’da emeklilik fonlarında portföy çeşitlendirmesi kuralları yerine 
“basiretli insan kuralı” (prudent person rule) geçerlidir. Kendi varlıklarına ve 
yurtdışı varlıklara yatırım yapılması ile ilgili nicel kısıtlamalar da yoktur (Davis, 
2001; 48). 

Tablo 5: Japonya’da Sosyal Güvenlik Emeklilik Planları’nın Tüm Katılımcı 
Sayıları ve Azalış Projeksiyonlar 

Yıl Aktif Katılımcılar (milyon) Azalma Oranı (%) 
2005 70,0 -0,4 
2006 69,9 -0,3 
2007 69,4 -0,2 
2008 68,7 -0,2 
2009 68,0 -0,5 
2010 67,3 -0,8 
2015 64,9 -0,8 
2020 63,3 -0,5 
2025 61,8 -0,5 
2030 59,3 -0,8 
2035 52,0 -1,3 
2040 46,2 -1,1 

Kaynak: Sakamoto, 2005; 34. 
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Tablo 5’te Japonya’da sosyal güvenlik emeklilik planlarının katılımcı 
sayılarının projeksiyonu ve yıllar itibariyle azalma oranları verilmiştir. Aktif 
katılımcıların sayısında bir azalma olduğu görülmektedir. Azalma oranlarının da 
yıllar itibariyle artış göstereceği tahmin edilmektedir.     

Japon emeklilik varlıklarının önümüzdeki on yılda 1.700 milyar $’dan, 4.100 
milyar $’a çıkması beklenmektedir. Böylece Japon emeklilik piyasası dünyanın 
ikinci büyük ve Asya’nın en büyük emeklilik piyasası olacaktır. Asya kıtası 
açısından hem ekonomik, hem nüfussal açıdan Japonya önemli bir ülkedir. 
(http://www.researchandmarkets.com/reports/295069/, 01.08.2007). Japon 
emeklilik sisteminde dağıtım (pay-as-you-go) esaslıdır, yani mevcut emeklilere 
yapılan ödemelerin, mevcut katılımcıların ödediği primlerle finanse edilmesi 
sistemi benimsenmiştir (Horioka; 2).   

Kazakistan sosyal güvenlik reformunu 1997 Güney Asya finansal krizinden 
hemen sonra 1 Ocak 1998 tarihinde yapmıştır. 1998 yılı itibariyle 4,2 milyonluk 
çalışan nüfusa sahip ülkede 782 bin kişi özel emeklilik sistemine girmiştir. Bu 
363 milyon dolarlık özel emeklilik fonları birikimlerinin %75’i 5 yıl vadeli 
Kazak tahvillerine yatırılmıştır (Taşcıoğlu, 1998). Yapılan reform ile 2000 
yılında özel emeklilik sistemine mensup işgücü % 100’e ulaşmış ve özel 
emeklilik varlıklarının GSMH’ya oranı % 30 olmuştur (Ergenekon, 2001; 132).   

Güney Kore’deki bireysel emeklilik sistemi de Japonya’dakine benzer üç 
ayaklı bir sistemdir. Birinci ayağı “Devlet Sosyal Güvenlik Sistemi” ve ikinci 
ayağını da “İşveren Katılımlı Güvenlik Sistemi” oluşturmaktadır. Her iki 
sisteme de katılım zorunludur. Birinci ayağı oluşturan “Devlet Sosyal Güvenlik 
Sistemi”ne devlet çalışanları hariç diğer çalışanların katılması zorunludur 
(Bağlan, 2006; 73-74).  

Sistemin üçüncü ayağına katılım ise gönüllülük esasına dayalıdır. 18 yaşını 
dolduran herkes sisteme üye olabilmektedir. Emeklilik hakkı kazanabilmek için 
10 yıl katkı payı ödemek ve 55 yaşını doldurmak gerekmektedir. Ödenecek 
katkı payları için bir üst limit yaklaşık 95.000 dolardır. Emeklilik şirketleri 
arasında aktarım yapılabilmektedir (Yavru, 2004; 41).    

Güney Kore’de emeklilik reformu ilk olarak 1998 yılında başlamıştır. 
Dağıtım esaslı, fonlanmamış, maaş esaslı plan sistemlerini rezerv fon yaratacak 
şekilde tadil edilmiştir (Ergenekon, 132). Reform çalışmaları 1997 Asya 
krizinden sonra daha da artmıştır (Piggott, 2007; 5).  

Çin, Asya’daki 60 yaş ve üzerindeki nüfusun yaklaşık yarısına ve genel 
olarak yaşlı bir nüfusa sahiptir. Bu nüfus 150 milyon kişidir ve 2040 yılında 
yaklaşık 400 milyon kişiye ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik 
reformları Çin’de 1949 yılından 2004 yılına kadar sürmüştür.  

1 Temmuz 2005 tarihinde yeni emeklilik kanunu Tayvan’da emeklilik 
sistemini baştan sona değiştirmişdir. Bu kanunla işçilerin hakları ve işverenlerin 
yükümlülükleri arttırılmıştır (Neumeyer, 2005; 1). 
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Tayland 1998 yılında sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirmiştir. Bu 
reform ile dağıtım esaslı, fonlanmamış, maaş esaslı plan sistemlerini rezerv fon 
yaratacak şekilde tadil edilmiştir (Ergenekon, 2001; 132).  

Tablo 6: Tayland’da Sigortalı Nüfustaki Değişim 

Yıl 
Kamu 

Emeklilik 
Sigortası (%) 

İşçi Sigortası 
(%) 

Çiftçilerin 
Sağlık 

Sigortası (%) 

Nüfusa 
Oranı (%) 

1955 - 3,43 - 3,43 
1960 1,75 4,90 - 6,66 
1965 1,92 5,01 - 6,93 
1970 2,08 6,53 - 8,60 
1975 2,26 9,52 - 11,78 
1980 2,44 14,21 - 16,65 
1985 3,91 20,97 0,52 25,40 
1990 5,29 33,59 7,70 46,58 
1993 8,39 38,79 8,14 55,32 

Kaynak: Chen-Wei, 2002; 331. 

Tablo 6’da Tayland’da sigortalı nüfustaki değişim verilmiştir. Tablo 6’da 
görüldüğü gibi kamu sigortası, işçi sigortası, çiftçilerin sağlık sigortası 
katılımcılarının oranı yıllar itibariyle artmaktadır. Bu artışa bağlı olarak da 
sigortalı nüfusun, toplam nüfusa oranı da artmaktadır.  

Singapur 1997 yılında çalışanlara sosyal güvenlik sistemindeki birikimlerini 
özel portföy yöneticilerine transfer edebilme olanağı sağlayan bir reform 
yapmıştır (Ergenekon, 132). 

Hong Kong 1998 yılında emekli aylıklarının desantralize kurumlar 
tarafından katkı payı esaslı planlar çerçevesinde fonlanmasını içeren bir sosyal 
güvenlik reformu gerçekleştirilmiştir (Ergenekon, 2001; 132). 

3.2. Güney Asya Ülkelerinde Bireysel Emeklilik Sistemleri  

Dünya Bankası’nın ülkeleri coğrafi bölgelere göre sınıflandırılması 
doğrultusunda Güney Asya ülkeleri Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, 
Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’dır.    

3.2.1. Afganistan Bireysel Emeklilik Sistemi 

Afganistan’da iki emeklilik planı vardır: Ulusal emeklilik planı ve kamu 
bankaları emeklilik planı. Ulusal emeklilik planı 20 ve daha fazla kişi çalıştıran 
özel ve kamu sektörü çalışanlarını kapsamaktadır. Fakat etkin olarak devlet 
tarafından kontrol edilen kamu sektörü çalışanlarını kapsar. Çalışan 
ücretinin %3’nü, işe ilk girdiği ayın % 25’ni ve her ücret artışında, 
artışın %50’sini prim olarak öder. İşveren de maaş bordrosunun %8’ni 
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ödeyecektir. Tanımlanmış fayda yöntemi kullanılan bu planında emeklilik yaşı 
65’tir, Emek ve Sosyal Politika Bakanlığına bağlı yarı özerk Emeklilik Kurumu 
tarafından yönetilmektedir. Kamu bankaları emeklilik planı, kamu bankalarında 
çalışan 2003 yılı itibariyle yaklaşık 4000 kişiyi kapsamaktadır. Ulusal emeklilik 
planında olduğu gibi bu planda da çalışan ücretinin % 3’nü, işe ilk girdiği 
ayın % 25’ni ve her ücret artışında, artışın % 50’sini prim olarak öder. İşveren 
de maaş bordrosunun %8’ni ödeyecektir ve emeklilik yaşı da 65’tir. Fakat bu 
emeklilik planını Merkez Bankasının Emeklilik kısmı yönetmektedir (World 
Bank, 2005; 75). 

3.2.2. Bangladeş Bireysel Emeklilik Sistemi 

Bangladeş’te üç tür emeklilik planı vardır: Devlet Emeklilik Planı, Genel 
İhtiyat Fonu (GPF) ve Yardımcı İhtiyat Fonu (CPF). Devlet Emeklilik Planına 
memurlar ve askerler katılabilmektedir. Bu plan genel bütçeden finanse 
edilmektedir. Tanımlanmış fayda yöntemi uygulanan bu planda emeklilik yaşı 
57’dir. Bu plan muhasebe genel kontrolörleri bürosu tarafından yönetilmektedir. 
Genel İhtiyat Fonuna katılım gönüllülük esaslıdır ve memurlar, yarı-kamu 
kuruluşları çalışanlarının katıldığı bir plandır. Çalışan ücretinin %2-10 arasında 
bir oranda katkı yapar. Bu fonda tanımlanmış katkı yöntemi uygulanmaktadır ve 
emeklilik yaşı 57’dir. Fonun tüm varlıklarının devlet tahvili ve hazine 
bonolarına yatırılması zorunludur. Bu plan da muhasebe genel kontrolörleri 
bürosu tarafından yönetilmektedir. Yardımcı İhtiyat Fonuna dönemsel ve kısa 
dönemli kamu ve yarı-kamu kuruluşlarında çalışanlar katılabilmektedir. Çalışan 
ücretinin % 8,33’ünü ve işverende bordronun % 8,33’ünü katkı olarak verebilir. 
Bu fonda da tanımlanmış katkı yöntemi uygulanmaktadır ve emeklilik yaşı 
57’dir. Fonun tüm varlıklarının devlet tahvili ve hazine bonolarına yatırılması 
zorunludur. Bu plan da muhasebe genel kontrolörleri bürosu tarafından 
yönetilmektedir (World Bank, 2005; 76).  

3.2.3. Bhutan Bireysel Emeklilik Sistemi 

Bhutan’da Ulusal Emeklilik ve İhtiyat Fonu adlı bir plan vardır. Bu fona 
memurlar ve finans kuruluşlarının çalışanları katılabilir. 2003 yılı itibariyle 
18.300 kişi bu fona girmiştir. Çalışanlar ücretlerinin % 5’ni ve işverenler ise 
ücret bordrosunun % 5’ni prim olarak ödemektedirler. Emeklilik yaşı 56’dır ve 
belirlenmiş fayda yöntemi kullanılmaktadır. Ulusal Emeklilik Kurulu tarafından 
özerk bir organizasyon ile yönetilmektedir (World Bank, 2005; 77). 

3.2.4. Hindistan Bireysel Emeklilik Sistemi 

Hindistan’da Sivil Hizmet Emeklilik Planı, Yeni Sivil Hizmet Emeklilik 
Planı, Devlet İhtiyat Fonu, İşçi İhtiyat Fonu (1952), İşçi Emeklilik Planı (1995), 
İşçi Mevduatlarıyla Bağlantılı Sigorta (1976) ve Kamu İhtiyat Fonu (1968) 
olmak üzere yedi adet plandan oluşmaktadır. Sivil Hizmet Emeklilik Planına 
2004 yılından önce devlet ve federal seviyede birleşen memurlar katılmaktadır 
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ve katılımcı sayısı 2001 yılında 16,9 milyon kişiye ulaşmıştır. Federal ve devlet 
genel bütçelerinden finanse edilmektedir. Tanımlanmış fayda yöntemi 
kullanılan bu planda emeklilik yaşı 60’dır. Finans Bakanlığı tarafından 
yönetilmektedir. Yeni Sivil Hizmet Planına 2004 yılından önce devlet ve federal 
seviyede birleşen memurlar katılmaktadır. Bu planda tanımlanmış katkı yöntemi 
uygulanmaktadır ve emeklilik yaşı 60’dır. Devlet İhtiyat Fonu devlet ve federal 
kuruluşların memurlarının katıldığı bir fondur. İşçiler temelücretlerin % 6-8,33’ü 
kadar prim öderler. Bu fonda da tanımlanmış katkı yöntemi uygulanmaktadır ve 
emeklilik yaşı 60’dır. Devlet İhtiyat Fonu Finans Bakanlığı tarafından 
yönetilmektedir. İşçi İhtiyat Fonuna 20’den fazla kişi çalıştıran işletmelerin 
çalışanları katılmaktadır ve 2003 yılında 35,7 milyon katılımcıya ulaşmışlardır. 
Tanımlanmış katkı yöntemi kullanılan bu fonda emeklilik yaşı 55’tir. İşçi 
Emeklilik Planı ve İşçi Mevduatlarıyla Bağlantılı Sigorta benzer özelliklere 
sahiptir. Kamu İhtiyat Fonu ise gönüllülük esaslı ve 2000 yılında 2,76 milyon 
katılımcıya ulaşmış, tanımlanmış katkı esaslı ve Finans Bakanlığı tarafından 
yönetilmektedir (World Bank, 2005; 78-79). 

Hindistan’da özel emeklilik fonları 22,5 milyar dolarlık aktif büyüklüğüne 
sahiptir ve bu tutarın büyük bir kısmı “primary dealer”lerden satın alınan 
tahvillere yatırılmıştır (Taşcıoğlu, 1998). Hindistan kamu emeklilik planlarında 
11 milyon ve özel emeklilik planlarında ise 21,5 milyon kişiye ulaşmıştır ve 
Güney Asya ülkeleri arasında emekli nüfusu açısından önemli bir büyüklüğe 
sahiptir. 
(http://wbln0018.worldbank.org/html/FinancialSectorWeb.nsf/(attachmentweb)/
ppt0003/$FILE/ppt0003.pdf, 21.08.2007).  

3.2.5. Maldivler Bireysel Emeklilik Sistemi 

Maldivler’de memurların girebildiği ve 2004 yılında 28.000 katılımcıya 
ulaşan Sivil Hizmet Emeklilik Planı ve kamu ve özel sektör çalışanlarının 
gönüllü olarak girdiği ve 2004 yılında 9,639 katılımcıya ulaşmış İhtiyat Fonu 
vardır. Sivil Hizmet Emeklilik Planı genel bütçeden finanse edilen ve 
tanımlanmış fayda yöntemini kullanırken, İhtiyat Fonu ise işçinin ücretinin % 
5’ini ve işverenin ücret bordrosunun % 5’ini prim olarak ödediği tanımlanmış 
katkı esasına dayanan bir fondur. Her iki planda da emeklilik yaşı 
tanımlanmamıştır (World Bank, 2005; 80).  

3.2.6. Nepal Bireysel Emeklilik Sistemi 

Nepal’de Sivil Hizmet Emeklilik Planı ve İşçiler İhtiyat Fonu (1934) olarak 
iki adet plan vardır. Sivil Hizmet Emeklilik Planına askerler, polisler, 
öğretmenler, kamu bankaları ve firmaları çalışanları katılmaktadır ve 2004 
yılında 300.000 katılımcıya ulaşmıştır. Genel bütçe tarafından finanse edilen bu 
planda emeklilik yaşı 58 ve 63’tür. Sivil Hizmet Emeklilik Planı Finans 
Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. İşçiler İhtiyat Fonu’na ise memurlar, 
askerler, polisler, öğretmenler ve 10 kişiden fazla çalışan özel firmaların 
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çalışanları katılabilmektedir. Tanımlanmış katkı yöntemini kullanan bu fonda 
emeklilik yaşı tanımlanmamıştır (World Bank, 2005; 81). 

3.2.7. Pakistan Bireysel Emeklilik Sistemi 

Pakistan’da Devlet Emeklilik Planı (1986), Devlet İhtiyat Fonu, Devlet 
İkramiye Planı ve İşçi Yaşlı Katkıları Enstitüsü (1976) olmak üzere dört plan 
vardır. Devlet Emeklilik Planı 1986 yılında ve sonra işe girmiş federal devlet 
kuruluşlarında çalışanları ve bu plana transfer olmayı seçenler tarafından 
katılınabilinir. Genel bütçe tarafından finanse edilmekte ve tanımlanmış fayda 
yöntemini kullanmaktadır. Emeklilik yaşı da 60’dır. Devlet İhtiyat Fonu ve 
Devlet İkramiye Planı Federal Devlet kuruluşları tarafından 1986 yılından önce 
işe alınanlardan Devlet Emeklilik Planına girmemiş olanlar katılmaktadır. Genel 
bütçeden finanse edilen bu planlar çalışanlar ücretten % 10 ve işveren 
tarafından ücret bordrosundan % 10 oranında prim verirler. Emeklilik yaşı da 
60’dır. İşçi Yaşlı Katkıları Enstitüsü ise küçük firmalar tarafından gönüllü 
katılımlı, 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmeler için ise zorunlu katılımlıdır. 
2003 yılında katılımcı sayısı 1.935.984 kişiye ulaşmıştır. Bu planda 
tanımlanmış fayda esası uygulanmaktadır ve emeklilik yaşı 60’dır (World Bank, 
2005; 82). 

3.2.8. Sri Lanka Bireysel Emeklilik Sistemi 

Sri Lanka’da şu emeklilik planları vardır: Kamu Sektörü Emeklilik Planı, 
Yardımcı Emeklilik Fonu (2003), İşçilerin İhtiyat Fonu (1958), İşçilerin Tröst 
Fonu (1981), İşçiler (1986), Balıkçılar (1990) ve Serbest Meslek Erbapları 
(1996). Kamu sektöründeki 2003’teki birleşme öncesindeki devamlı kamu 
çalışanları Kamu Sektörü Emeklilik Planına katılmaktadırlar ve 2003 yılında 
507.000 kişiye ulaşmışlardır. Bu plan genel bütçeden finanse edilmektedir. 
Tanımlanmış fayda yöntemi uygulanan bu planda minimum emeklilik yaşı 
55’dir ve zorunlu emeklilik yaşı ise 60’dır. Plan Kamu Yönetimi Bakanlığı ve 
Emeklilik Bölümü tarafından yönetilmektedir. Yardımcı Emeklilik Planına 
kamu sektöründeki 2003’deki birleşme sonrasındaki devamlı kamu çalışanları 
girmektedir ve 2004 yılında 1.000 kişilik katılımcıya ulaşmıştır. Bu planda da 
tanımlanmış fayda yöntemi uygulanmakta, minimum emeklilik yaşı 55’tir ve 
zorunlu emeklilik yaşı ise 60’tır. Merkez bankası tarafından yönetilmektedir. 
İşçilerin İhtiyat Fonu’na 20 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör 
kuruluşlarının işçileri katılması zorunludur ve 2003 yılında 2 milyon kişiye 
ulaşmıştır. Tanımlanmış katkı esası uygulanan bu fonda erkekler için emeklilik 
yaşı 55 ve kadınlar için emeklilik yaşı 50’dir. Merkez Bankası tarafından 
yönetilmektedir. İşçilerin Tröst Fonu’na da İşçilerin İhtiyat Fonu’na 20 ve daha 
fazla çalışanı olan özel sektör kuruluşlarının işçileri katılması zorunludur ve 
2003 yılında 1,8 milyon kişiye ulaşmıştır. Tanımlanmış katkı esası 
uygulanmaktadır ve emeklilik yaşı 60’dır. Finans Bakanlığı tarafından 
yönetilmektedir. Çiftçiler, çiftçilerin gönüllü olarak girdiği bir plandır ve 2003 
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yılında 674.000 katılımcısı vardır. Balıkçılar’da balıkçıların gönüllü olarak 
katıldığı ve 2003 yılında 48.000 katılımcıya ulaşan bir plandır. Serbest Meslek 
Erbapları planına da serbest meslek erbapları gönüllü olarak katılmaktadır ve 
2003 yılında 23.000 katılımcısı vardır. Bu üç planda da yaşa göre sabit 
ödemeler vardır, tanımlanmış fayda esasını uygulamaktadır, emeklilik yaşı 
60’dır, varlıklarını kamu borçlanma araçlarına yatırmaktadırlar ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından yönetilmektedirler (World Bank, 2005; 83-84).                   

3.3. Türkiye ve Güney Asya Ülkelerinin Bireysel Emeklilik 
Sistemlerinin Karşılaştırılması 

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemlerinin denetimi ayrı bir özel kurum 
tarafından yapılmamaktadır. Türkiye’de sistemin denetimi sigorta ve emeklilik 
şirketleri için birlikte yapılmaktadır. Türkiye’de emeklilik ile ilgili düzenleyici 
ve denetleyici kuruluşlar Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’dur. 
Bir de bireysel emeklilik sisteminde yer alan şirketlerin elektronik ortamda 
günlük denetim ve gözetimine esas bilgileri oluşturacak, kamu otoritelerine 
rapor hazırlayacak, katılımcılara ait bilgileri saklayacak ve gizliliği koruyacak 
kurum olan Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) kurulmuştur. EGM’ye Hazine 
Müsteşarlığı ile birlikte 11 emeklilik şirketi kurucu ortak olmuştur. Sadece 
Bhutan’da emeklilik sistemi yönetimi ile ilgili bir ayrı kuruluş mevcutken diğer 
Güney Asya ülkelerinde ise ya Merkez Bankası, ya ilgili bakanlıklar ya da 
sosyal güvenlikle ilgili kuruluşlar sistemin yönetimi ve denetimiyle 
ilgilenmektedirler. 

Türkiye’de birinci ayağı oluşturan zorunlu emeklilik sistemi dağıtım esasına 
(pay as you go) göre işlemektedir. Güney Asya Ülkelerinde Afganistan, 
Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’da da 
dağıtım esası uygulanmaktadır. Fakat dünyada son yıllarda dağıtım esasından 
fonlama esasına doğru bir yöneliş vardır. Zaten Türkiye’de de bireysel 
emeklilik planları fonlama esasına göre finanse edilir.  

Türkiye’de emeklilik planları tanımlanmış fayda planlarıdır. Güney Asya 
ülkelerinden Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve 
Sri Lanka’da emeklilik planları tanımlanmış fayda planlarıdır. Sadece Bhutan 
ve 2004 yılından sonra giren yeni işçiler için Hindistan’da tanımlanmış katkı 
planları kullanılmaktadır.  

Özel sektör çalışanları için Türkiye’de zorunlu emeklilik programları 
mevcuttur (SSK). Fakat Afganistan, Bangladeş, Bhutan ve Maldivler’de böyle 
bir zorunlu emeklilik programı yoktur. Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri 
Lanka’da ise zorunlu emeklilik planı vardır. Türkiye’de bireysel emeklilik 
sistemi ise gönüllülük esasına göre işlemektedir. Afganistan, Bangladeş, Bhutan, 
Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’da gönüllülük esasına dayalı 
sistemler mevcuttur.  
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  Türkiye’de emekli olabilmek için bireysel emeklilik sisteminde en az 10 yıl 
kalmanız gerekmektedir. Emekli olabilmek için Bangladeş, Bhutan, Pakistan ve 
Sri Lanka’da da sisteme 10 yıl katılmak gerekmektedir. Hindistan, Maldivler ve 
Nepal’de ise bu süre 20 yıla çıkmaktadır.  

Türkiye’de birinci ayak zorunlu emeklilik sisteminde gereken şartlar 
sağlandığında son alınan ücret ile emekli maaşı alınmaktadır. Bangladeş, 
Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’da son alınan ücret ile emekli maaşı 
alınmaktayken Bhutan’da tüm çalışma hayatında alınan ücrete ve Hindistan’da 
son alınana 10 aylık ücrete göre emeklilik maaşı alınmaktadır. 

Emeklilik yaşı Türkiye’de 56’dır. Güney Asya ülkelerinde ise emeklilik 
planına göre emeklilik yaşı farklı farklı olmaktadır. Ama yaygın olarak 
emeklilik yaşı Bangladeş’te 57, Bhutan’da 56, Hindistan’da ve Sri Lanka’da ise 
60’tır. Maldivler, Nepal ve Pakistan’da ise tanımlanmış katkı planlarında belirli 
bir emeklilik yaşı yoktur.    

Türkiye’de ve Güney Asya ülkelerinde bireysel emeklilik sisteminde portföy 
sınırlandırmaları söz konusudur. Türkiye’de fon varlıklarının % 10’undan 
fazlası bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Ayrıca, 
fonun % 5’inden fazla yatırım yaptığı ortakların para ve sermaye piyasası 
araçlarının toplam tutarı fon varlıklarının % 40’ını aşamaz. Ancak devlet iç 
borçlanma senetleri için bu sınırlandırmalar geçerli değildir. Fon portföyüne 
borsada işlem gören para ve sermaye piyasası araçlarının alınması esastır. 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 tüm oy haklarının % 20’sinden fazlasına sahip 
olamaz. Fon varlıklarının en fazla % 5’i risk sermayesi yatırım ortaklıkları 
tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon 
portföyüne şirketin ve portföy yöneticisinin para ve sermaye piyasası araçları 
satın alınamaz. Şirketin ve portföy yöneticisinin; sermayesinin % 10’undan 
fazlasına sahip olan hissedarların, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel 
müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin % 
20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklar ile şirketin ve portföy 
yöneticisinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış, para ve sermaye 
piyasası araçlarının toplamı, fon varlıklarının % 20’sini aşamaz. Fon 
varlıklarının en fazla % 20’si bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına 
yatırılabilir. Fon varlıklarının en fazla % 20’si borsa para piyasasında 
değerlendirilebilir. Fon varlıklarının en fazla % 10’u yatırım fonu katılma 
belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilir. Ancak, her bir yatırım 
fonuna yapılan yatırım tutarı, fon varlıklarının % 2’sini geçmez. Fon 
varlıklarının en fazla % 10’u bankalar nezdinde açtırılacak mevduat 
hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak her bir bankada değerlendirilebilecek 
tutar fon varlıklarının % 2’sini geçemez. Bu oran Nepal’de % 50 ve Sri 
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Lanka’da ise % 0’dır. Fonlar, hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların 
herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde 
temsil edilemezler. Merkezi hükümet finansal araçlarına en fazla 
Hindistan’da % 25, Nepal’de % 30, Pakistan’da ve Sri Lanka’da % 100 
oranında yatırım yapılabilinir. Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım limitleri 
Hindistan’da % 10, Nepal’de % 25, Pakistan’da % 80 ve Sri Lanka’da ise % 10’dur. 
Hindistan’da hisse senetlerine yatırım yapılması yasakken, Nepal’de % 25, 
Pakistan’da % 80 ve Sri Lanka’da % 2 oranında yatırım yapılabilmektedir. 
Hindistan ve Sri Lanka’da gayrimenkullere yatırım yapmak mümkün değildir. 
Nepal’de ise % 25 ve Pakistan’da ise % 30 oranında gayrimenkullere yatırım 
yapılabilmektedir. Yurtdışı yatırım araçlarına yatırım yapmak ise mümkün 
değildir.  

SONUÇ 

1997 Güney Asya Krizi, krizlerin domino etkisiyle uluslararası piyasalarla 
birlikte tüm ülkelerin finans piyasalarını az veya çok etkilemiştir. Krizin tek 
etkisi finans piyasalarına olmamıştır. Aynı zamanda ülkelerde sosyal güvenlik 
sistemleri başta olmak üzere birçok yapısal değişiklikler yapılmıştır. Kriz bazı 
ülkelerdeki reform çalışmalarını hızlandırırken, bazı ülkelerde ise reform 
çalışmalarına neden olmuştur. Türkiye’de de 28.03.2001 tarihinde TBMM’nde 
kabul edilen 4632 nolu “Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu”,          
7 Nisan 2001 tarihli 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ve yürürlüğe 
girmesiyle büyük bir reform gerçekleştirilmiştir. Böylece Türkiye’de çok ayaklı 
sosyal güvenlik sistemi oluşturulmaya başlanmıştır.  

Türkiye ve Güney Asya ülkelerinin bireysel emeklilik sistemleri 
karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:    

* Türkiye’de bireysel emeklilik sistemlerinin denetimi ayrı bir özel kurum 
tarafından yapılmamaktadır. Türkiye’de sistemin denetimi sigorta ve emeklilik 
şirketleri için birlikte yapılmaktadır. Sadece Bhutan’da emeklilik sistemi 
yönetimi ile ilgili bir ayrı kuruluş mevcutken diğer Güney Asya ülkelerinde ise 
ya Merkez Bankası, ya ilgili bakanlıklar ya da sosyal güvenlikle ilgili kuruluşlar 
sistemin yönetimi ve denetimiyle ilgilenmektedirler. 

* Türkiye’de birinci ayağı oluşturan zorunlu emeklilik sistemi dağıtım 
esasına göre işlemektedir. Güney Asya Ülkelerinde Afganistan, Bangladeş, 
Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’da da dağıtım esası 
uygulanmaktadır. 

* Türkiye’de emeklilik planları tanımlanmış fayda planlarıdır. Güney Asya 
ülkelerinden Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve 
Sri Lanka’da da emeklilik planları tanımlanmış fayda planlarıdır. Sadece 
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Bhutan ve 2004 yılından sonra işe yeni işçiler için Hindistan’da tanımlanmış 
katkı planları kullanılmaktadır.  

* Türkiye’de emekli olabilmek için bireysel emeklilik sisteminde en az 10 
yıl kalmanız gerekmektedir. Emekli olabilmek için Bangladeş, Bhutan, Pakistan 
ve Sri Lanka’da da sisteme 10 yıl katılmak gerekmektedir. Hindistan, Maldivler 
ve Nepal’de ise bu süre 20 yıla çıkmaktadır.  

* Türkiye’de ve Güney Asya ülkelerinde bireysel emeklilik sisteminde 
portföy sınırlandırmaları söz konusudur.  

Krizler, ekonomileri genellikle olumsuz bir şekilde etkilemişlerdir ve 
olumsuz ekonomik olaylar olarak algılanmaktadırlar. Fakat krizler ülkelerdeki 
gerekli olan reform hareketlerini hızlandırmaları açısından ülkelere olumlu 
katkılarda yapabilmektedirler. Güney Asya ülkeleri de bu sosyal güvenlik 
reformlarını gerçekleştirerek dünya standartlarında emeklilik sistemlerine 
ulaşmışlardır. Orta ve uzun vadede gerek Türkiye’de, gerekse Güney Asya 
ülkelerinde bu reformların ekonomiye olumlu etkileri gözlenebilinecektir. 
Türkiye’de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan bireysel emeklilik 
sistemi sürekli büyüyerek sermaye piyasasına yeni fon sağlamaktadır. Vergisel 
teşviklerin arttırılmasıyla bu katkılar daha da büyüyebilecektir.  
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