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25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik ” ve sonrasında muhtelif tarihlerde çıkarılan ikincil 
düzenlemeler ile Bireysel Emeklilik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 
 

Yönetmelik hükümleri, devlet katkısının yatırıma yönlendirildiği fonlar hariç olmak üzere tüm fonlar ile 01.01.2016 
tarihinden sonra yürürlüğe girecek sözleşmelerin yanı sıra, bu tarihten önce yürürlüğe girmiş olan ve bu tarih 
itibarıyla halen yürürlükte bulunan sözleşmeleri de kapsamaktadır. Bu çerçevede, 01.01.2016 tarihinden önce 
ayrılma talebi şirkete ulaşmış fakat 01.01.2016 tarihi itibarıyla henüz sonlanmamış olan sözleşmeler de Yönetmelik 
hükümleri kapsamında değerlendirilecektir. (Katılımcının sözleşmesine ait fon paylarına (devlet katkısı fon payları 
dâhil) ilişkin son satım talimatının verildiği tarih, sözleşmenin sonlandığı tarih olarak kabul edilir) 
 

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

01.01.2016 tarihi itibarıyla uygulamaya alınmış olacak yeni sistem ile katılımcılardan tahsil edilmekte olan kesintilere 
ilişkin bir takım düzenlemeler getirilmektedir. Yönetmelik ile sistemde yer alan kesinti yapısı revize edilmekte olup, 
özel hukuk hükümleri kapsamında katılımcılara sağlanan ek menfaatler (ek fayda gibi), Yönetmelik kapsamında 
değildir. 
 

Ayrıca Yönetmelik çerçevesinde şirketler, sözleşmedeki devlet katkısı tutarı ile ilişkilendirilen kesinti üst sınır 
kontrolünü yapmaya 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayacaklardır. 

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde 
belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme 
yapıldığı kabul edilir.  

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının 
defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir. 

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmelerin sonlanması durumunda, aşağıda “Sözleşmenin Sonlanma Anındaki 
Toplam Kesinti Tutarı, Kontrolü ve İadesi” başlığında açıklanan kontrol yapılmayacak, dolayısıyla sözleşmenin 
sonlanması durumunda kesinti iadesi söz konusu olmayacaktır. 

Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrasında sonlanması durumunda ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme 
sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa 
Devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı 
geçemez. Toplam kesinti tutarının, anılan üst limiti aşması durumunda aşılan tutar katılımcıya iade edilir. 
 

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 

6 %60 9 %90 

7 %70 10+ %100 

8 %80   

 
Bu kontrolde, 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine 
kadar yapılan kesintiler ile kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan 
sözleşmeler dikkate alınmaz. 

Sözleşme kuruluş aşamasında ve teklif formlarında düzensiz ödeme statüsüne ilişkin bilgilendirme yapılır. 01.01.2016 
tarihinden önce teklif formu imzalanmış olan sözleşmeler için ise şirket, katılımcının tanımlı elektronik posta  
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adresine, faksına veya tanımlı cep telefonuna bu hususa ilişkin bilgilendirme gönderir. Düzensiz ödeme kapsamına 
giren sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz ödeme statüsünün başladığı tarihi müteakip beş iş günü içerisinde bilgi 
verilir. Bu bilgilendirme, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya tanımlı cep telefonuna kısa mesaj 
yoluyla yapılır. 

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının 
defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir. 

Kesintilere ilişkin üst sınırlara yönelik kontrollere ilişkin süre hesabında, kontrole tabi olan sözleşmede geçirilen süre 
esas alınır. Sözleşmede geçirilen süre hesabında, sözleşme bilgilerine ilişkin transfer verilerine göre ilk sözleşmenin 
sisteme giriş tarihinden itibaren ilgili sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. 01.01.2016 tarihinden sonra 
aktarım ile kurulan sözleşmelerde, süre hesabının yanı sıra önceki şirketlerce yapılan kesinti ve kesinti iadeleri de 
kesinti üst limit hesabında dikkate alınır. 
 

 

 

 

 

ABAÜ: Aylık Brüt Asgari Ücret

Sözleşmenin 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan aktarım veya erken çıkış ile sonlanması durumunda bireysel emeklilik 
hesabındaki birikiminden Ertelenmiş Giriş Aidatı tahsil edilecektir. 
 

Bu tutar, Yönetim Gider Kesintisi başlığı altında açıklanan 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, 
katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan tüm kesintiler düşülerek hesaplanacaktır.  Bu hesaplama yapılırken, takip 
eden yıllara ait asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu 
varsayılacaktır.  

 

01.01.2016 tarihinden önce yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla halen yürürlükte bulunan sözleşmelerde, söz 
konusu tarihe kadar yeni yönetmelik kapsamında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatının toplam tutarına ilişkin yıllık  

 
Giriş Aidatı, Yönetim Gider Kesintisi, Fon Toplam Gider Kesintisi 

 

Mevcut Durum  
 

 Peşin kısım <= ABAÜ* %10 
Toplamda;  

 İlk üç yılda ayrılanlar için ABAÜ* %75’ini 
aşamaz,  

 Üç yıl ile altı yıl arasında ayrılanlar için 
ABAÜ*%50’sini aşamaz,  

 Altı yıl ile on yıl arasında ayrılanlar için 
ABAÜ*%25’ini aşamaz,  

 On yılını dolduranlar ile vefat, maluliyet ya 
da emeklilik nedeniyle ayrılanlardan 
ertelenmiş giriş aidatı alınmaz  

Yeni Durum 
 

 İlk 5 yıl için;  

 Yıllık yapılacak YGK ve GA kesintisinin 
toplam tutarı yılın ilk altı ayı için geçerli 
ABAÜ*%8,5’ini aşamaz  

 Sistemde 5 yılını doldurduktan sonra YGK 
veya Giriş Aidatı alınamaz.  
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üst sınırın üzerinde kesinti yapılmış olması durumunda, 01.01.2016 tarihini takip eden sözleşme yıldönümüne kadar 
yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı adı altında ayrıca bir kesinti yapılamaz. Bu durumdaki sözleşmeler için beş yıllık 
üst sınırın üzerinde kesinti yapılmış olması halinde ise 01.01.2016 tarihinden sonra yönetim gider kesintisi ve giriş 
aidatı adı altında ayrıca bir kesinti yapılamaz. Beş yıl boyunca, her sözleşme yılında yapılacak yönetim gider kesintisi, 
yıllık limiti geçmeyecek şekilde yapılacaktır. 
 

Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatı sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl içinde alınabilir. 
 01.01.2016 tarihinden sonra yürürlüğe girecek sözleşmelerde, bu 5 yıllık süreçte planda tanımlı kesinti tutarlarından 
tahsil edilemeyen bir tutar olması halinde beş yıldan sonra da bu kesintiler tahsil edilebilir. Yönetmeliğin, yürürlüğe 
girdiği tarihten (01.01.2016) önce tahakkuk etmiş şirket alacaklarını etkilemediğinden şirketin, 01.01.2016 öncesinde 
yer alan tahakkuk edilmiş ancak tahsil edilmemiş peşin giriş aidatı alacakları sözleşme yürürlükte iken tahsil edilir 
veya sonlandığında birikimlerinden indirilir. 
 

Yıllık kesinti üst limiti, Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatı toplam tutarının sözleşmede geçen her yıl için cari yılın 
"Aylık Brüt Asgari Ücretinin %8,5’ine karşılık gelen toplam maktu tutarıdır. Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatı 
sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl içinde alınabilir. Bu 5 yıllık süreçte planda tanımlı kesinti 
tutarlarından tahsil edilemeyen bir tutar olması halinde beş yıldan sonra da bu kesintiler tahsil edilebilir. 
 

Yönetim Gideri kesintisi sözleşmenin ilk 5 yılı boyunca Bireysel Emeklilik hesabındaki birikim üzerinden aylık olarak 
indirilerek tahsil edilecektir. Yıllık Yönetim Gideri Kesintisi beş yıl boyunca her yıl için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 
16 yaşından büyükler için uygulanacak Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının %8,5’ini aşmayacak şekilde planda tanımlı 
oran  kadar olacaktır. 01.01.2016 tarihinden önce yürürlüğe giren planlara ilişkin kesinti oran ve biçimi değişmemiş 
olduğundan, İlgili sözleşme belirtilen planlardan birinde ise, yönetim gider kesintisi yıllık üst limit dahilinde aynı 
kesinti oranı üzerinden katkı payı tahsilatından kesilmeye devam edilecektir. Sözleşme yılında asgari brüt ücret 
tutarında meydana gelebilecek artışlardan dolayı, üst sınırda da bir artış olacaktır. Bu çerçevede, ilgili sözleşme 
dönemleri için yapılan Yönetim Gideri Kesintisi tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark, kesinti olarak 
katılımcının birikiminden indirilecektir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme 
yapılmaması durumunda, sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir ve ara verme yönetim gider kesintisi birikim 
üzerinden alınır. 
 

Şirketimizdeki planlarda ara verme kesintisi uygulanmamaktadır.  
 

Mevcut Durum  

 Katkı payları üzerinden azami %2 kesilebilir.  

 Ara verme halinde her tam ay için azami 2 
TL kesilebilir.  

 Ara verme halinde EGM’ye ödenen sabit 
giderler birikiminden indirilebilir.  

 Hesaptaki birikim sıfırın altına düşürülemez.  

Yeni Durum  

 %2’lik azami limit kaldırıldı.  

 Ara verme kesintisinde aylık azami limit kaldırıldı.  
Yeni Limitler:  

 İlk 5 yıl için;  
Yıllık yapılacak YGK ve GA kesintisinin toplam tutarı 
yılın ilk altı ayı için geçerli ABÜ * %8,5’ini aşamaz.  

 Sistemde 5 yılını doldurduktan sonra YGK veya Giriş 
Aidatı alınamaz.  
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Sözleşme Yürürlük Tarihi: 1.8.2014 ise 
01.08.2014-31.07.2015 toplam YGK ve GA kesintisi: 500 TL  
01.08.2015-31.12.2015 toplam YGK kesintisi: 100 TL  
2016 İlk 6 Ay Brüt Asgari Ücret Tutarı: 1.655 TL ise; 
2016 Yılı GA ve YGK Üst Limit: 1.655 x %8,5 = 141 TL’dir. 
İlk 5 yıllık limit:  
2014 ABAÜ*%8,5 + 2015 ABAÜ*%8,5 + 2016 ABAÜ*%8,5*3  
1.071*%8,5 + 1.201*%8,5 + 1.655*%8,5*3 = 615 TL  
1.1.2016-31.7.2016 yapılabilecek GA ve YGK kesintisi:  
min ( 615-600; 141-100) => min(15;41) = 15 TL

Sözleşme Yürürlük Tarihi: 1.5.2012  
1.5.2012-31.4.2015 top. YGK ve GA kesintisi: 400 TL  
1.5.2015-31.12.2015 top. YGK kesintisi: 150 TL  
2016 İlk 6 Ay Brüt Asgari Ücret Tutarı: 1.655 TL  
2016 Yılı GA ve YGK Üst Limit: 1.655 x %8,5 = 141 TL  
1.1.2016-31.4.2016 yapılabilecek GA ve YGK kesintisi: 141 – 150 = -9 TL (Kesinti yapılamaz) 
 

Sözleşme Yürürlük Tarihi: 1.1.2016  Sistemden Çıkış Tarihi: 1.8.2018  
2016 İlk 6 Ay Brüt Asgari Ücret Tutarı: 1.655 TL  
2017 İlk 6 Ay Brüt Asgari Ücret Tutarı: 1.770 TL  
2018 İlk 6 Ay Brüt Asgari Ücret Tutarı: 1.895 TL  
2016 yılında yapılan YGK ve GA kesinti toplamı: 130 TL  
2017 yılında yapılan YGK kesinti toplamı: 120 TL  
Sözleşme süresince yapılabilecek azami YGK ve GA kesinti toplamı:  
2016 ABÜ*%8,5 + 2017 ABÜ*%8,5 + 2018 ABÜ*%8,5*3  
1.655*%8,5 + 1.770*%8,5 + 1.895*%8,5*3 = 774,35 TL  
Ertelenmiş olarak alınabilecek GA Tutarı: 774, 35 – 250 = 554, 35 TL

 
 

Fon toplam gider kesintisi, şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren aşağıda yer alan tablo ve açıklamalar dahilinde 
yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre 
katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına 
yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon 
dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanır. 
 

7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle 
uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 01/01/2013 tarihinden 
itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. 
 

Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.  
 

Sözleşme Yılı İade Oranı 

6. yıl için %2,5 
 

Fon Toplam Gider Kesintisine İlişkin İade işlemleri Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereğince 
01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır. İade oranının belirlenmesine ilişkin sürenin hesabında, 01.01.2013 
tarihinden itibaren kontrole tabi sözleşmede geçirilen süre esas alınır. Sözleşmede geçirilen süre hesabında sözleşme 
bilgilerine ilişkin transfer verilerine göre ilk sözleşmenin sisteme giriş tarihinden itibaren ilgili sözleşmede geçirilen 
tüm süreler dikkate alınır. 
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İade, sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınmak suretiyle yıllık olarak yapılır. İade oranının 
belirlenmesine ilişkin sürenin hesabında, 01.01.2013 tarihinden itibaren kontrole tabi sözleşmede geçirilen süre esas 
alınır.  Sözleşmede geçirilen süre hesabında sözleşme bilgilerine ilişkin transfer verilerine göre ilk sözleşmenin 
sisteme giriş tarihinden itibaren ilgili sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Süre hesabında artık yıl çıkması 
durumunda ilgili süre bir yıl yukarıya yuvarlanarak dikkate alınır. 

Emeklilik gelir planları, iade uygulaması kapsamındadır. Bu planlara ilişkin iade oranı belirlenirken, plana geçiş yapılan 
tarihten itibaren sözleşmede geçirilen süre esas alınır; katılımcının ilgili emeklilik gelir planına girmeden önce  
sözleşmede geçirdiği süre dikkate alınmaz. İadeler, katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım 
oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarılır. 
 

 

İade, 01.01.2021 tarihini müteakip her sözleşme yılı sonunda ve 01.01.2021 tarihinden sonra sözleşmenin 
sonlandırılması durumunda yapılacaktır. Bu kapsamda, 01.01.2021 tarihinden önce yapılmış olan fon toplam gider 
kesintileri iade edilmeyecektir. Fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintiler iade işleminin 
dışındadır.  
 


