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Bu Genelge, bireysel emeklilik sistemine giri a amas nda veya sonraki a amalarda
kat l mc lar n bilgilendirilmesine yönelik olarak emeklilik irketlerince olu turulacak
muhtemel birikim ve geri ödeme tablolar n n haz rlanmas nda dikkate al nacak esaslar n
belirlenmesi amac yla haz rlanm t r.
I. Tablolar
1. Kat l mc lar n bilgilendirilmesi amac yla kat l mc n n talebine ba l olarak
emeklilik irketlerince haz rlanacak tablolar a a da belirtilmektedir.
a) Biriktirme dönemi: Muhtemel Birikim Tablosu, Vergi Te viki Tablosu.
b) Geri ödeme dönemi: Muhtemel Programl Geri Ödeme Tablosu, Y ll k Gelir
Sigortas Muhtemel Geri Ödeme Tablosu.
II. Biriktirme Dönemi Tablolar na li kin Esaslar
1. Haz rlanacak tablolarda net(fon i letim gideri kesintisi sonras ) reel getiri oranlar
kullan l r. Net reel getiri oran , bu Genelgede belirtilen muhtemel brüt reel getiri oran ndan
plan baz nda sunulan fonlardan en yüksek fon i letim gideri kesintisine sahip olan fonun fon
i letim gideri kesintisi oran ç kart larak hesaplan r. Bu kapsamda, muhtemel brüt reel getiri
oran , iyimser senaryoda y ll k % 10, kötümser senaryoda ise y ll k %7 olarak al n r.
2. Biriktirme dönemi tablolar nda, kat l mc n n emeklilik hakk kazanarak sistemden
ayr laca kabul edilir ve bu nedenle emeklilik hakk kazanmadan ayr lmalara ili kin tablo
düzenlenmez.
3. Yap lacak projeksiyonlarda esas olarak, kat l mc taraf ndan emeklilik dönemine
(emeklilik hakk n kullanmaya karar verildi i döneme) kadar enflasyonsuz ortamda ve sabit
bir tutarda ayl k katk pay ödemesi yap laca kabul edilir.
4. Sözle me süresi boyunca düzenli ödemeler yap ld
ve düzenli katk pay n n
d nda katk pay ödemesi yap lmad varsay l r. Bununla birlikte, sisteme giri s ras nda tek
seferde yap lmas kayd yla, toplu ödemeler de dikkate al nabilir. Ancak bu durumda y ll k
brüt asgari ücretin üzerindeki tutar n vergi matrah ndan indirilemeyece i tablonun
aç klamalar nda belirtilir.
5. Katk pay n n dövize veya ba ka herhangi bir endeks de erine ba l olarak
belirlenmi oldu u hallerde, tüm hesaplamalar ilgili emeklilik plan nda belirtilen kurlar veya
endeks de erleri (TCMB Döviz Al Kuru, TCMB Efektif Sat Kuru, vb.) kullan larak Türk
Liras baz nda yap l r. Türk Liras tutarlar hesaplan rken, ilgili döviz veya endeksin, tablonun
haz rland
tarihteki kuru/de eri esas al n r ve döviz kurlar n n gelecekteki de erleri
hakk nda bir öngörüde bulunulmaz.
6. Projeksiyonlarda, sunulan planda belirtilen oranda yönetim gideri kesintisi
yap ld ktan sonra kalan katk pay tutar n n net reel getiri oran yla yat r ma yönlendirildi i
varsay l r. Giri aidat kesintisi, katk pay ndan ba ms z olarak tahsil edildi i için
hesaplamalarda dikkate al nmaz.
7. Muhtemel birikim tablosunda, vergi kesintisi sonras de erler ayr ca gösterilir.
8. Emeklilik irketi taraf ndan kat l mc lara sunulan promosyon uygulamalar
hesaplamalara dahil edilmez.

9. Kat l mc n n, ödemi oldu u katk pay n vergi matrah ndan indirmesi ile olu acak
vergisel avantaj ile ilgili olarak haz rlanacak Vergi Te viki Tablosunda, kat l mc n n,
biriktirme dönemi boyunca ortalama olarak %27’lik vergi oran na tabi oldu u varsay larak,
her 100 TL’lik katk pay ödemesi için 27 TL daha az vergi ödeyece i kabul edilir. Bu
tabloda; y ll k asgari brüt ücret ve kat l mc n n brüt ayl k ücreti ile ilgili s n rlamalar dikkate
al n r, kat l mc n n ilerleyen y llardaki gelir art lar vergi avantaj hesaplamas nda dikkate
al nmaz ve brüt asgari ücretin reel olarak artmayaca kabul edilir.
III. Geri Ödeme Dönemi Tablolar na li kin Esaslar
1. Muhtemel Programl Geri Ödeme Tablosunda, enflasyonsuz bir ortamda ve fon
i letim gideri kesintisi yap ld ktan sonra bulunan net reel getiri oran kullan l r. Bu kapsamda,
daha muhafazakar bir yat r m stratejisi öngörüsüyle bu oran azami y ll k %4 olarak al n r.
2. Program dahilinde yap lacak ödemelerin; emeklilik hakk kazand ktan sonra ve aksi
kat l mc taraf ndan talep edilmedikçe ayl k olarak yap laca , kat l mc ya ara bir dönemde ek
ödemede bulunulmayaca , emeklilik hakk kazan lan ya da dikkate al narak en fazla 20 sene
boyunca ödemede bulunulaca kabul edilir ve tabloda ödemelerin vergi sonras net tutar
gösterilir.
3. Muhtemel Y ll k Gelir Sigortas Geri Ödeme Tablosu a a da belirtilen hususlar
dikkate al narak haz rlan r.
- Kat l mc n n birikimi olarak, emeklili e hak kazanma a amas nda emeklilik
hesab ndaki muhtemel birikimine uygulanacak vergi sonras net tutar dikkate al n r.
- qx ile äx de erleri için GATT 83 y ll k gelir (annuite) tablosu kullan l r (Ek-1). Bu
tablodaki äx de erlerinin hesaplanmas nda %4 teknik faiz oran kullan lm olup, söz konusu
oran y ll k gelir sigortalar nda olu an fonlar üzerinden al nacak kesintileri de kapsar.
- Kat l mc n n emeklilik hakk kazand ktan sonra emeklilik ya na ba l olarak en fazla
20 y l garanti süreli y ll k gelir sigortas ürünü alaca kabul edilir.
IV. Tablolara Konulacak Aç klamalar
1. Haz rlanan tablolara, tablolar n sunumunda kullan lan ayn yaz karakteri ve
puntoda koyu harfler kullan larak a a da belirtilen aç klamalar eklenir.
a) Muhtemel Birikim Tablosuna konulacak aç klamalar;
“Emeklilik döneminde ula aca n z birikim tutar fon tercihleriniz ve yat r m
getirilerine göre de i kenlik gösterebilir. Burada yap lan hesaplamalar sonucu ula lan tutar,
tahmini bir tutar olup, irketimiz bu tutar n gerçekle ece i konusunda garanti
vermemektedir.”
“Iyimser ve kötümser senaryo kapsam nda sunulan reel getiri oranlar , plan
kapsam nda al nabilecek en yüksek fon i letim gideri kesintisi dü ülerek ula lan net oranlar
göstermektedir. Uygulamada gerçekle ecek kesinti oran , tercih edece iniz fonlar n fon
i letim gideri kesintilerine ba l olarak de i mektedir. Bunun yan s ra, yat r m a amas nda
vergilendirme yap lmad için fon i letim gideri kesintisi sonras getiri oran ayn zamanda
vergi sonras net getiri oran n ifade etmektedir. Bununla birlikte, sistemden ayr lma s ras nda
toplam birikim de eri üzerinden vergi kesintisi yap lmaktad r.”
“Bu tabloda, katk pay tutar n z n emeklilik dönemine kadar sabit kalaca ve
tablodaki hesaplamalar n enflasyonun etkisinden ar nd r lmas için enflasyonun s f r olaca
varsay lmaktad r.”
b) Vergi Te viki Tablosuna, vergi avantaj ndan kimlerin nas l yararlanabilece ine
ili kin aç klamalar konulabilir.
c) Muhtemel Programl Geri Ödeme Tablosuna konulacak aç klama;
“Emeklili e hak kazand ktan sonra birikimlerin bir program dahilinde geri ödenmesi
kapsam nda, emeklilik birikimlerinizin korunmas aç s ndan, genel olarak daha muhafazakar

ve risksiz bir yat r m stratejisi benimsenmesi beklenmektedir. Bu dönemde alaca n z gelir,
tercih edece iniz gelir plan , fon tercihleriniz ve yat r m gelirleri ile ödeme s kl na ba l
olarak de i ebilir.”
ç) Y ll k Gelir Sigortas Muhtemel Geri Ödeme Tablosuna konulacak aç klama;
“Emeklilik döneminde alaca n z gelir, emeklilik tarihinde geçerli y ll k gelir
sigortalar na, ya am beklentilerine, yat r m getiri oranlar na ve seçece iniz y ll k gelir
sigortas ürününün özelliklerine göre de i ebilir.”
“Y ll k gelir sigortas sözle mesi, emeklilik sözle mesinin bir parças olmay p,
emeklili e hak kazan ld ktan sonra iste e ba l olarak düzenlenebilecek ayr bir sözle medir.”
2. Tablolara yukar da yer alan aç klamalarla aksi bir kanaat olu turmayacak veya
anlam kar kl na sebep olmayacak ek aç klamalar konulabilir.
V. ptal Edilen Genelge
03/10/2003 tarihli ve 2003/4 say l “Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullan lacak
Muhtemel Birikim ve Muhtemel Y ll k Gelir Tablolar nda Uygulanacak Esaslara Ili kin
Genelge” iptal edilmi tir.

