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Bakanl m za intikal eden olaylardan, vadesi geldi i halde ödenmemi olan kamu alacaklar n n 6183
say l Kanunun cebri takibata ili kin hükümlerine göre takibi a amalar nda, mükelleflerin 4632 say l
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu kapsam ndaki bireysel emeklilik hesaplar n n da
haczi yoluna gidildi i, bu durumun ise gerek bu hesaplar n yer ald
emeklilik yat r m fonlar n
bünyesinde bulunduran emeklilik irketlerinin, gerekse kat l mc lar n ma duriyetlerine neden oldu u
anla lmakta olup konu hakk nda a a daki aç klamalar n yap lmas na gerek duyulmu tur.
Bireylerin aktif çal ma ya amlar s ras nda güvenli bir tasarruf yapmalar n sa lamak ve bu tasarruflar
yat r ma yönlendirmek suretiyle emeklilik dönemlerinde mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminden
sa lanan gelire ilave olarak ikinci bir gelir elde etmelerini sa lamak amac yla düzenlenen 4632 say l
Kanunun 15 inci maddesinde, “Fon, irket taraf ndan emeklilik sözle mesi çerçevesinde al nan ve
kat l mc lar ad na bireysel emeklilik hesaplar nda izlenen katk lar n, riskin da t lmas ve inançl
mülkiyet esaslar na göre i letilmesi amac yla olu turulan malvarl d r. Fonun tüzel ki ili i yoktur. Fon,
bu Kanunda yer alan amaçlar d nda kullan lamaz...” hükmüne ve ayn Kanunun 2 nci maddesinde
ise Kanunda geçen deyimlerin tan mlar na yer verilmi tir.
An lan Kanunun 17 nci maddesinde; “Fonun malvarl , irketin bu Kanundan, 28.7.1981 tarihli ve
2499 say l Sermaye Piyasas Kanunundan, emeklilik sözle mesinden, fon içtüzü ünden ve ilgili
mevzuattan do an yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumlulu unu kar lamas d nda hiçbir
amaçla kullan lamaz. Fon malvarl
rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü ah slar taraf ndan
haczettirilemez ve iflas masas na dahil edilemez.” hükmü,
6 nc maddesinde ise “Kat l mc , sisteme giri tarihinden itibaren en az on y l sistemde bulunmak
ko ulu ile 56 ya n tamamlad ktan sonra emekli olmaya hak kazan r. Emeklili e hak kazanan
kat l mc , bireysel emeklilik hesab ndaki birikimlerinin bir k sm n n veya tamam n n defaten ödenmesini
ya da yapaca y ll k gelir sigortas sözle mesi çerçevesinde kendisine maa ba lanmas n talep
edebilir. .irket, kat l mc n n k smen veya tamamen ödeme talebini, kat l mc n n emeklilik sözle mesi
gere i hak sahibi oldu u tarihten itibaren yedi i günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.
Kat l mc n n bu madde kapsam nda birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya ba ka bir irket veya
hayat sigorta irketi ile y ll k gelir sigortas sözle mesi yapmas halinde, hesab ndaki birikimler
herhangi bir kesinti yap lmadan yaz l bildirimden itibaren en geç yedi i günü içerisinde kendisine
ödenir veya ilgili irkete aktar l r.
Emeklilik sözle mesi içerisinde, kat l mc n n vefat etmesi halinde lehdar , sürekli i göremezlik
durumunun ortaya ç kmas halinde ise kat l mc , bireysel emeklilik hesab ndaki birikimlerin kendisine
ödenmesini talep edebilir. Kat l mc n n emeklili e hak kazanmadan sistemden ayr lma talebinde
bulunmas halinde ise, bireysel emeklilik hesab ndaki birikimler emeklilik sözle mesi hükümleri
çerçevesinde kendisine ödenir.
.irket, bu maddede öngörülen aktarma ve ödeme yükümlülüklerini yedi i günü içerisinde yerine
getirmezse, yedinci i gününün sonunda ihtara gerek kalmaks z n kendili inden mütemerrit hale gelir.
Bu halde uygulanacak ayl k temerrüt faizi, kat l mc n n dahil oldu u fonun son ayl k getirisinin iki
kat ndan a a olamaz.

Emeklilik sözle mesi veya y ll k gelir sigortas sözle mesi hükümlerine göre, hak sahiplerine ödenmesi
gereken tutar, ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on y l içinde hak sahipleri taraf ndan aranmam
ise, onuncu y l takip eden y lba ndan itibaren alt ay içerisinde hak sahiplerinin ad , soyad ve hak
kazand klar para miktar n gösterir ekilde tanzim edilecek bir cetvel ile Müste arl k emrine Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas na aktar l r. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas na yat r lan bu paralar iki
y l içinde sahipleri taraf ndan aranmad takdirde Hazineye gelir kaydedilir.” hükmü bulunmaktad r.
Öte yandan 3986 say l Kanunun 16 nc maddesiyle de i ik 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsili
Usulü Hakk nda Kanunun 70 inci maddesinin 1 inci bendi ile, 233 say l Kamu ktisadi Te ebbüsleri
Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet te ekkülleri, kamu iktisadi
kurulu lar , bunlar n müesseseleri, ba l ortakl klar , i tirakleri ve mahalli idarelerin mallar hariç olmak
üzere Devlet mallar ile özel kanunlar nda haczi caiz olmad gösterilen mallar n haczedilemeyece i
hükmü getirilmi tir.
4632 say l Kanun uyar nca kat l mc lar n sisteme yapacaklar katk pay ödemeleri, emeklilik yat r m
fonlar nda de erlendirilerek, bireysel emeklilik hesaplar nda saklanmakta, bu ekilde emeklilik yat r m
fonlar n n büyümesiyle kat l mc ya gelece ini garanti alt na alma güvencesi verilmektedir.
An lan Kanunun 2 nci maddesinde “yat r m fonu” ve “bireysel emeklilik” hesab tan mlar farkl yap lm
ise de yat r m fon hesaplar emeklilik sözle mesi gere ince ayr lan katk paylar ile olu turuldu undan
ve Kanunun 15 inci maddesi uyar nca fon, katk lar n i letilmesi amac yla olu turulan malvarl
oldu undan, kat l mc lar taraf ndan ödenen katk lar n ve dolay s yla bu katk lar n izlendi i bireysel
emeklilik hesaplar n n fonu/fon malvarl n olu turdu unda ku ku bulunmamaktad r.
Söz konusu Kanunun 17 nci maddesinde Fonun malvarl n n haczedilemeyece i hüküm alt na
al nd ndan ve bireysel emeklilik hesaplar n n fonun malvarl
içerisinde yer ald
hususu aç k
bulundu undan bireysel emeklilik hesaplar n n haczedilememesi icap etmektedir.
Bununla birlikte, 4632 say l Kanunun 6 nc maddesinde belirtildi i üzere, kat l mc lar n emeklilik
sisteminden ayr lmas veya emekli olmaya hak kazanmas halinde söz konusu alaca talep haklar
do acakt r.
Bu ekilde kat l mc lar n bireysel emeklilik hesab ndaki birikimlerinin bir k sm n n veya tamam n n
defaten ödenmesini talep ederek emeklilik sisteminden ayr lmas durumunda alaca n n amme
alaca na yetecek kadar k sm n n, emekli olmaya hak kazanmas durumunda ise emekli ayl n n
6183 say l Kanunun 71 inci maddesi hükmü de dikkate al nmak suretiyle an lan Kanunun 79 uncu
maddesi uyar nca tebli edilecek haciz bildirisi ile haczi gerekmektedir.
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