Emeklilik irketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalar ndan Bireysel Emeklilik
Sistemine Aktar mlarda Hayat Sigortalar nda Geçen Sürenin Hesab na
li kin Genelge (Genelge No:2004/3)
Bu genelgenin amac , bir veya birden fazla birikimli hayat sigortas n n bireysel emeklilik sistemine
aktar lmas halinde, hayat sigortalar nda geçen sürenin hesaplamalar na ili kin örnekleri ve aç klamalar
düzenlemektir.
Emeklilik "irketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalar ndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktar mlara &li kin
Tebli(in 12 nci maddesine göre yap lacak i lemlerde kolayl k sa(lamak üzere örnek hesaplamalara ve ek
aç klama yap lmas na gerek duyulmu olup, hayat sigortalar nda geçen süre hesab nda a a( daki
varsay mlara göre örnek tablo haz rlanm t r.
Varsay mlar:
Aktar m i leminin 1.1.2005 tarihinde gerçekle tirildi(i varsay lm t r.
Aktar m tarihinde geçerli olan asgari ücretin ayl k brüt tutar 423.000.000 TL olarak al nm t r. Asgari
birikim tutar [(423.000.000 / 12) x primlerin tam olarak ödendi(i ay] eklinde hesaplan r.
Prim tutarlar her y l art r lm t r. Buna göre primler 2001 y l için “15 milyon TL”, 2002 y l için “20 milyon
TL”, 2003 y l için “50 milyon TL”, 2004 y l için ”60 milyon TL” olarak dikkate al nm t r.
Y l sonu birikim tutarlar kümülatif olup, önceki y llar kapsayacak ve örneklerle uyumlu olacak ekilde
belirlenmi tir. Birikim tutarlar n n hesaplamas nda idari ve teknik kesintilerle teknik faiz ve kâr paylar
dikkate al nmam t r.
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Buna göre, a a( daki örnek senaryolara göre hesaplamalar yap lacakt r.
Senaryolar:
Senaryo 1: Ki i, 1.1.2001 y l nda A irketinde 1 no’lu hayat sigorta poliçesi yapt rm ve düzenli olarak
primlerini ödemi tir. Aktar m tarihinde ilgili poliçenin birikim tutar 1.740.000.000 TL olup, bu tutar asgari
birikim tutar n geçti(i için (35.250.000 x 48 ay= 1.692.000.000) ki inin bireysel emeklilik sistemine giri
tarihi 1.1.2001, sistemde geçen süresi 48 ay olarak al n r.
Ki inin toplam birikim tutar n n 1.740.000.000 TL yerine, örne(in 1.551.000.000 TL olmas durumunda,
toplam birikim tutar , asgari birikim tutar n n alt nda kald ( için, ki inin aradaki fark olan 141.000.000 TL’yi
ödemesi halinde, sisteme giri tarihi 01.01.2001 sistemde geçen süresi 48 ay olarak al n r. Aksi
halde, ki inin sistemde kald ( süre 4 ay (141.000.000 / 35.250.000) indirilerek, 44
ay olarak al n r.
Senaryo 2: Ki i, 1.1.2001 y l nda A irketinden 2 no’lu hayat sigorta poliçesi yapt rm ve 31.12.2003
tarihine kadar düzenli olarak primlerini ödemi tir. Bu tarihten sonra ki i 6 aydan fazla bir süre boyunca
prim ödemedi(i için poliçesi tenzil(ücretsiz sigorta) edilmi tir. Ki i, 1.11.2004 tarihinde A irketine
ba vurarak poliçesinin tekrar yürürlü(e konulmas n talep etmi , takip eden iki ay boyunca primlerini
ödemi tir. Ki inin 1.1.2004 ile 31.10.2004 tarihleri aras ndaki süreye kar l k gelen primleri ödemeyi kabul
etmesi ve toplam birikimlerinin bu süreye kar l k gelen asgari birikim tutar olan 1.692.000.000 TL’yi
geçmesi halinde, bireysel emeklilik sistemine giri tarihi 1.1.2001 sistemde geçen süresi 48 ay olarak
al n r.
Ki inin tenzilde geçen sürelere kar l k gelen primleri ödemeyi kabul etmemesi halinde, bireysel emeklilik
sistemine giri tarihi 1.1.2001 olmakla beraber, sistemde geçen süresi 38 ay olarak al n r.
Senaryo 3: Ki i, 1.1.2001 y l nda A irketinden 3 no’lu hayat sigorta poliçesi yapt rm ve 31.12.2003
tarihine kadar düzenli olarak primlerini ödemi tir. Bu tarihte, irketten birikimlerinin % 95’i kadar
(969.000.000 TL) borç alm t r. 2004 y l nda tahakkuk eden primlerini de düzenli bir ekilde ödemi tir.
Ki inin borç ald ( tutar irkete ödemesi halinde, bireysel emeklilik sistemine giri tarihi 1.1.2001,
sistemde geçen süresi 48 ay olarak al n r. Ki inin bu tutar ödememesi halinde bireysel emeklilik sistemine
girmesi mümkün olamayacakt r.
Borcunu ödemesine ra(men, ki inin aktar ma konu birikim tutar n n, 48 aya kar l k gelen asgari birikim
tutar n kar lamamas halinde, fark ki iden talep edilir ya da ki inin sistemde geçen süresi orant l olarak
azalt l r.
Senaryo 4: Ki i, 1.7.2003 y l nda A irketinden 4 no’lu hayat sigorta poliçesi yapt rm ve 31.12.2004
tarihine kadar düzenli olarak primlerini ödemi tir. Ki i henüz 3 y l n (tarifede sat n alma süresi üç y l olarak
düzenlenmi se) doldurmad ( için sat n alma hakk n kazanamam t r. Ki inin toplam birikimleri, prim
ödedi(i 18 aya kar l k gelen asgari birikim tutar olan 634.500.000 TL’yi geçti(i için bireysel emeklilik
sistemine giri tarihi 1.7.2003, sistemde kald ( süre 18 ay olarak al n r. Ancak kat l mc , emeklilik
sözle mesinde belirtilmesi halinde, sat n alma hakk n kazanaca( 1.7.2006 tarihinden önce birikimlerini
ba ka bir irkete aktaramayacakt r. Ki inin 18 aya kar l k gelen birikim tutar ilgili dönemdeki asgari
birikim tutar n geçmemesi halinde, 3. senaryonun ikinci paragraf ndaki uygulama yap lacakt r.
Senaryo 5: Ki i, 1.1.2002 y l nda A irketinden 5 no’lu hayat sigorta poliçesi yapt rm ve 31.3.2003
tarihine kadar düzenli olarak primlerini ödemi tir. Ancak bu tarihten sonra primlerini düzensiz ödemi tir (2
ay eksik ödemi , 10 ay hiç ödememi tir). Ki inin sonradan yapm oldu(u ödemelerin geriye do(ru
tahakkuk ettirilmesi halinde tam ay olarak prim ödedi(i süre 24 ay olarak hesaplanmaktad r. Ki inin
birikimleri (940.000.000 TL) 24 ayl k süreye kar l k gelen asgari birikim tutar olan 846.000.000 TL’yi
(35.250.000 TL x 24 ay) geçti(i için, ki inin bireysel emeklilik sistemine giri tarihi 1.1.2002, sistemde
geçen süresi 24 ay olarak al n r. Ki inin birikiminin örne(in 800.000.000 TL olmas durumunda, ki inin
aradaki fark olan 46.000.000 TL’yi (846.000.000 TL – 800.000.000 TL) ödemesi halinde, sistemde kald (
süre 24 ay olarak al n r, aksi halde bireysel emeklilik sistemine giri tarihi 1.1.2002 olmakla beraber,
sistemde geçen süresi 2 ay indirilerek 22 ay olarak al n r.
Senaryo 6: Ki inin A irketinde 1 ve 4 no’ lu poliçeleri bulunmaktad r. Ki inin bu iki poliçesini A irketinde
tek bir emeklilik plan na aktarmas halinde, sistemde geçen süresi 48 ay, sisteme giri tarihi 1.1.2001
olarak al n r. Ki i e(er her bir poliçesini farkl planlara aktarmak isterse, bu durumda birikim tutar
hesaplamalar nda kullan lacak süre her bir poliçe için ayr ayr hesaplan r ancak her iki sözle me için
sisteme giri tarihi 1.1.2001, sistemde geçen süre 48 ay olarak dikkate al n r.
Senaryo 7: Ki inin A irketinde 2 no’lu, B irketinde 4 no’lu poliçeleri bulunmaktad r. Ki inin aktar m talebi
sonras A irketi 2 no’lu senaryoyu, B irketi 4 no’lu senaryoyu dikkate alarak aktar m i lemini
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gerçekle tirir. Ki inin sisteme giri tarihi ilgili senaryolara göre tespit edilir. Aktar m sonras nda ise
Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan yap lacak konsolidasyon sonuçlar esas al nacak, buna göre
ki inin sisteme giri tarihi her iki sözle me için 1.1.2001 olarak Emeklilik Gözetim Merkezinin bildirimine
istinaden de(i tirilecektir.
Senaryo 8: Ki inin A irketinde 1 no’lu ve 5 no’lu poliçeleri ve 1 no’lu emeklilik sözle mesi bulunmaktad r.
Ki i 1 no’lu poliçesini 1 no’lu emeklilik sözle mesine aktarmak istemektedir. Bu durumda ki inin 1 no’lu
emeklilik sözle mesinin ba lang ç tarihi 1 no’lu poliçenin ba lang ç tarihi olan 1.1.2001 tarihi olarak
yeniden düzenlenir. Ki i 1.5.2005 tarihinde 5 no’lu poliçesini yeni bir sözle me yapmak suretiyle
bireysel emeklilik sistemine aktarmak istemektedir. Ki inin 1 no’lu poliçesi aktar mda dikkate al nmaz ve 5
no’lu poliçesi münhas ran de(erlendirilerek aktar m yap l r. Ancak daha sonra yeni sözle menin ba lang ç
tarihi 1.1.2001 olarak tekrar düzenlenir.
Senaryo 9: Ki inin A irketinde 4 no’lu ve 5 no’lu poliçeleri bulunmaktad r. Ki i, daha önce 1.11.2004
tarihinde yapt rd ( 1 no’lu emeklilik plan na önce 4 no’lu poliçesini aktarm t r. 1 no’lu emeklilik sözle me
ba lang ç tarihi 1.7.2003 olarak de(i tirilmi tir. Ki i, daha sonra 1.5.2005 tarihinde 5 no’lu poliçesini de
ayn emeklilik sözle mesine aktarmak istedi(i takdirde, aktar m sonras 1 no’lu emeklilik sözle me
ba lang ç tarihi 1.1.2002 olarak tekrar düzenlenir.
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