
 

 

 
 
 

 

29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu “BİREYSEL 

EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ve sonrasında muhtelif tarihlerde 

çıkarılan ikincil düzenlemeler ile bireysel emeklilik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Uygulamaya giren bu değişikliklerin bazı önemli kısımları aşağıda soru cevap şeklinde belirtildiği gibidir. 

 

 

 

 

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25’i kadardır. 
 
Örnek 1:  
 
Aylık 200 TL katkı payı ödeyen bir katılımcının Devlet Katkısı alt hesabında 200 TL* %25 =50 TL katkı payı 
birikecektir. 

 

 

Devletin katılımcılar için yatıracağı yıllık katkı payı tutarı, yıllık asgari brüt ücretin %25’ini geçemeyecektir. 
 
Örnek 2:  
 
2015 yılı için geçerli olan birinci 6 aylık asgari brüt ücret olan 1.201,50 TL ve ikinci 6 aylık asgari brüt ücret 
olan 1.273,50 TL baz alındığında katılımcı için ödenecek azami devlet katkısı tutarı yıllık olarak; 
 
1.201,50 TL x 6 + 1.273,50 TL x 6  7.209,00 TL + 7.641,00 TL = 14.850,00 TL olup,                           
14.850,00 TL*%25 = 3.712,50 TL olacaktır. 
 
 
 
 

 

Devlet katkısı bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak 
devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (İşveren grup emeklilik 
planına dahil olan katıIımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı 
destek ödemesidir. Bu ödeme, devlet tarafından katılımcıların 
bireysel emeklilik hesaplarına yatırılmaktadır. 
 
Uygulamaya 01.01.2013 tarihinde geçilmiştir. 



 

 

 
 
 
 

 

 
  

 

 
Bir katılımcı için ödenecek olan azami Devlet Katkısı tutarı yıllık asgari brüt ücretin %25’ini aşamaz. 
 
Örnek 3:  
            ABC emeklilik şirketine ait sözleşme için ödenen katkı payı tutarı: 100 TL 
            XYZ emeklilik şirketine ait sözleşme için ödenen katkı payı tutarı: 150 TL ise; 
 
Katılımcının hesabına ödenecek Devlet Katkısı tutarı ABC emeklilik şirketi için;  
100 TL*%25*12 = 300 TL’dir. 
 
Katılımcının hesabına ödenecek Devlet Katkısı tutarı XYZ emeklilik şirketi için;  
150 TL*%25*12 = 450 TL’dir. 

 
Bu durumda katılımcı her iki şirkete ödediği katkı payları toplamı (300 TL + 450 TL = 750 TL) azami Devlet 
Katkısı tutarı olan 3.712,50 TL ’nin altında olduğundan her iki şirketteki sözleşmesi için de Devlet 
Katkısı’ndan yararlanacaktır. 
 
Örnek 4:  
            ABC emeklilik şirketine ait sözleşme için ödenen katkı payı tutarı: 800 TL 
            XYZ emeklilik şirketine ait sözleşme için ödenen katkı payı tutarı: 500 TL ise; 

Katılımcının hesabına ödenecek Devlet Katkısı tutarı ABC emeklilik şirketi için; 800 TL*%25*12 = 2.400 
TL’dir. 
 
Katılımcının hesabına ödenecek Devlet Katkısı tutarı XYZ emeklilik şirketi için; 500 TL*%25*12 = 1.500 
TL’dir. 
 
Bu durumda katılımcının her iki şirkete ödediği katkı payları toplamı (2.400 TL + 1.500 TL = 3.900 TL) 
azami Devlet Katkısı tutarı olan 3.712,50 TL’yi aşmaktadır.  
 
Bu durumda azami limitin dolduğu aydan itibaren ilgili sözleşmeler için o yıla ait Devlet Katkısı ödemesi 
tamamlanmış olacaktır. 
 

 

Devlet Katkısı ödemeleri, Bireysel Emeklilik sözleşmenizin hesabı altında açılan Devlet Katkısı Alt 
Hesapları’nda takip edilecektir. Devlet Katkılarının, emeklilik şirketi İnternet İşlem Merkezi’nden veya çağrı 
merkezinden takip edilmesi mümkündür. 

 
 
 
 
 
 

 

Evet. Vergi mükellefi olmasına bakılmaksızın BES için 
katkı payı ödeyen bireysel ve gruba bağlı bireysel plan 
sahibi tüm katılımcılar Devlet Katkısı’ndan 
yararlanabilir. 

 

Devlet Katkıları, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik ve ilgili alt mevzuat 
çerçevesinde aylık dönemler halinde ödenecektir.  



 

 

 
 

 
 
 

 

1) Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar 
tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince 
ihraç edilen kira sertifikalarında, 

 
2) İMKB 100 endeksindeki veya İMKB katılım endeksindeki hisse senetlerinde değerlendirilir. 
 

Birinci fıkranın (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin her biri için fon portföyünün yüzde onbeşinden 
fazla yatırım yapılamaz. 
 
Fon portföyüne, İMKB repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dâhil edilebilir ve fon 
varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilecek tutarlar fon 
portföyünün yüzde birini aşamaz. 
 
Devlet katkılarının yatırıma yönlendirileceği fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi 
yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dâhil, günlük yüz binde 
biri (yıllık %0,365) geçmeyecek şekilde fon iç tüzüğünde belirlenir. 
 
Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla tanımlanan fonun yönetiminde aşağıdaki portföy 
sınırlamaları uygulanır. 
 

a) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde 
üçünü aşamaz. 

b) Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde 
onbeşinden fazlası yatırılamaz. 

c) Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz. 

 

 

Katılımcının bağlı olduğu emeklilik şirketindeki mevcut hesapları yanında yeni bir hesap yaratılacak ve 
Devlet Katkısı tutarları bu hesaba yatırılacaktır. 

 

 

 
Devlet Katkısı ve getirilerini hak edebilmek için aşağıdaki kademeli yapı kurulmuştur.  

 
Ayrılma Süresi   Devlet Katkısı ve Getirileri Hak Ediş Oranı 

 

3 yıldan az ise        %0 

3 – 6 yıl arası ise       %15 

6 - 10 yıl arası ise       %35 

10 yıldan fazla, 56 yaşından önce ise    %60 

10 yıldan fazla, 56 yaşından sonra ise     %100 

(vefat ve maluliyet halleri de dahil) 

 

Devlet katkılarının;
a) Asgari yüzde yetmişbeşi, Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası 

cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde 

veya kira sertifikalarında, 

b) Azami yüzde yirmibeşi;  



 

 

 
 
 
 
Örnek 5:  
Sisteme 01.01.2012 tarihinde giren bir katılımcı kanun yürürlüğe girdikten, 
 
3 yıl sonra (01.01.2016) tarihinde sistemden çıkarsa hesabındaki Devlet Katkısı tutarının %15’ine,  
 
8 yıl sonra (01.01.2021) tarihinde sistemden çıkarsa hesabındaki Devlet Katkısı tutarının %35’ine hak 
kazanacaktır.  
 
Eğer 3 yıldan önce çıkarsa Devlet Katkısı hak edemeyecektir.  

 

 

Kanun yürürlüğe girdiğinde mevcutta BES katılımcısı olan kişilerin Devlet Katkısı’na hak kazanabilmeleri 
için aşağıdaki gibi bir defaya yönelik bir uygulama tasarlanmıştır. 
 
Bu uygulamaya göre katılımcıların uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten (01.01.2013) itibaren 3 yıl 
sistemde kalmaları koşulu ile; 
 
Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az süredir bulunan katılımcılara  1 yıl 
 
Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az süredir bulunan katılımcılara   2 yıl 
 
Sistemde 10 yıldan fazla süredir bulunan katılımcılara    3 yıl             ek süre eklenecektir. 
 
Örnek 6:  
Sisteme 01.01.2011 tarihinde giren bir katılımcı kanun yürürlüğe girdikten 3 yıl sonra (01.01.2016) tarihinde 
sistemden çıkarsa kendisine sunulan bu avantaj sebebiyle devlet katkısının %35’ini alabilecektir. Yeni 
kanun sonrasında sistemde geçirdiği 3 yıl ve yeni kanunun kendisine sunduğu ek 1 yıl (2016-2011=5 yıl) 
sayesinde katılımcının aldığı devlet katkısı oranı artmıştır. Böylece süreden kaynaklanan avantaj 
sayesinde; 01.01.2013 tarihinde sisteme girenlerden farklı olarak Devlet Katkısı’nın %15’lik kısmına değil, 
%35’lik kısmına hak kazanacaktır. 

           

 
 

 
 

Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, 01.01.2013 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmek üzere, Veraset ve İntikal Vergisinden istisna edilmiştir.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Devlet Katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil 
edilemez. 

 

Devlet katkısı, yıllık azami limit dahilinde ödenmektedir. Düzenli aylık katkı payları yanında başlangıç ve ek 
katkı payları da devlet katkısından yararlanabilir. 

 
 

 

Devlet katkısı bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi katılımcılar için ödenmektedir. 
İşveren katkısı hariç, katılımcı adına kendisi veya bir başkası ödeme yapması halinde Devlet Katkısı katkı 
payı tutarı üzerinden katılımcının ilgili hesabına yatırılır. 



 

 

 

Mevcut uygulamada ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin % 10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin 
yıllık tutarını aşamayacak şekilde hesaplanan tutar gider olarak dikkate alınmaktadır. 

 

 

Mevcut uygulamada sistemden çıkışlarda yapılan vergi stopajı toplam birikim (ödenen anapara + getiri) 
üzerinden alınmaktadır. 
 
Ancak 29.08.2012 tarihinden itibaren sistemden yapılacak olan çıkışlarda alınacak vergi stopajı sadece 
getiri üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
 
Sistemden emeklilik hakkı kazanıldığında veya vefat, maluliyet ya da tasfiye gibi durumlarda birikimlerin 
toplamı üzerinden yapılan %25 istisna uygulaması kaldırılmıştır. Oran ise %5 olarak aynı kalmıştır. (eski 
oran %3,75 iken yeni oran %5 olmuştur) 
 

 

01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler; beyan 
ettikleri gelirlerden, beyan edilen gelirin %15’ini aşmamak kaydıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük 
çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, 
analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin tamamı indirim konusu 
edilebilecektir. 

 
 
 
 
 
 
01.01.2013 tarihinden itibaren aktarım talebinde bulunulması halinde şirket bildirimin ulaşmasından itibaren 
en geç 10 iş günü (eskiden 7 gün idi) içinde bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.       
  
 
      
 
 
     
 

 

01.01.2013 tarihinden itibaren Emeklilik sözleşmesinin tanımı yeniden 
yapılmakta ve sözleşmenin bireysel ve grup emeklilik sözleşmesi şeklinde 
akdedilebileceği düzenlenmektedir. 
 
Eski düzenlemede; sözleşme imzalama zorunluluğu zikredilmişken, yeni 
düzenleme ile sözleşme akdetmek zorunluluğu getirilmiş olması 
internet/telefon gibi uzaktan erişimli emeklilik sözleşmesi akdetmenin 
yolunu açmıştır. 
 
 
 
 

 

www.cignafinans.com.tr 

0850 222 08 60 
 

 

01.01.2013 tarihinden itibaren İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerindeki (İGES) vesting/hak ediş süresi 5 
yıldan 7 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in 18/2 maddesinde; 
İşveren grup emeklilik sözleşmesinde yıllara göre uygulanacak hak kazanma oranları aşağıdaki tabloya göre 
belirlenmiştir.  

 

İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve gider 
olarak indirilebilen katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda 
elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını 

aşamayacak şekilde değiştirilmiştir. Yürürlük tarihi 01.01.2013’tür. 



 

 

 
 
 
Yıllara Göre Asgari Hak Kazanma Oranları Tablosu 

 

 
 Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma 

Oranı (%) 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Sözleşmede 
Belirlenen Hak 

Kazanma 
Süresi 

(Yıl) 

 1* 100       

2 0 100           

3 0 0 100         

4 0 0 75 100       

5 0 0 60 80 100     

6 0 0 60 70 80 100   

7 0 0 50 60 70 80 100 

(*) Hak kazanma süresi bir yıldan az olamaz. 

 
 
01.01.2013 tarihinden itibaren katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talep etmesi 
halinde ödeme süresi azami, bildirimin ulaşmasından itibaren 20 işgünü’dür. 
 
 

 
Dernek, vakıf, sandık gibi kuruluşların emekliliğe yönelik taahhütleri kapsamında BES’e aktarım amacıyla 
yapacakları taşınmaz veya iştirak hissesi satışları KDV’den istisnadır. Aktarım süresi 31.12.2015 tarihine 
kadar uzatılmıştır.                                                                                              

 

Devlet Katkısı tutarları; bu amaçla kurulan Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım 
Fonu’nda değerlendirilecektir.  

 

Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık 
%0,365 (yüzde sıfır virgül üç yüz altmış beş) olarak uygulanacaktır. 
 
Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel 
ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket’e, fon net varlık değerinin günlük % 0,00065'den 
(yüzbinde sıfır virgül altmış beş) yıllık %0,24 (yüzde sıfır virgül yirmi dört) oluşan bir fon işletim gideri 
kesintisi tahakkuk ettirilir. 
 

 

01.01.2013 tarihinden itibaren tasarruflarını doğrudan kıymetli 
madenlerde veya diğer çeşitli alternatif yatırım araçlarında 
değerlendirmek isteyen katılımcıların emeklilik yatırım fonları kapsamında 
bu tür yatırımlar yapabilmesine olanak sağlanması öngörülmekte ve 
Kurulun fon payı alımı satımının T.C. Merkez Bankası tarafından günlük 
alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden yapılmasına izin 
vermesi hususu düzenlenmektedir. 
 
Bu kapsamda, halihazırda yabancı paraya endeksli olduğu halde Türk 
Lirası cinsinden gerçekleşen işlemlerden dolayı oluşan operasyonel 
zorlukların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 


