Genelge No: 2003/4
Kabul Tarihi: 03.10.2003
Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullan"lacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Y"ll"k Gelir
Tablolar"nda Uygulanacak Esaslara (li)kin Genelge (Genelge No: 2003/4)
1. Genel Çerçeve:
Emeklilik irketlerinin geçmi y llara ait yat r m performans ile emeklilik planlar nda yer alan fonlara ait
getirilere ili kin mevcut bir veri taban bulunmamaktad r. Dolay s yla, Emeklilik irketleri Kurulu ve
Çal ma Esaslar Yönetmeli#inin 32’nci maddesi hükümleri çerçevesinde geçmi verilere dayan larak
muhtemel birikim ve y ll k gelir tablolar olu turulmas bu a amada mümkün olamayacakt r.
Ülkemizin ekonomik hedefleri ve ekonomik geli meler neticesinde, enflasyon oranlar ve buna paralel
olarak da faiz hadlerinin dü mesi beklenmektedir. Bu geli meler sonucunda, yat r m araçlar n n
gelecek y llarda gerek nominal gerekse reel (enflasyondan ar nd r lm ) anlamda elde edilebilecek
getirilerinin de giderek dü ece#i ve buna paralel olarak, fon varl k de#eri üzerinden al nan fon i letim
gideri kesintilerinin de bu geli meler ve fon büyüklüklerinin artmas neticesinde y llar itibar yla
azalaca# öngörülmektedir.
2. Getiri Oranlar":
Muhtemel birikim tablolar haz rlan rken, kat l mc lar taraf ndan yanl alg lamalara yol açmas n
önlemek üzere hem katk paylar , hem de muhtemel getiri oranlar n n reel bazda kullan lmas uygun
görülmü tür. Bu ba#lamda, emeklilik irketleri taraf ndan kat l mc lara sunulacak muhtemel birikim
tablolar nda kullan lacak olan reel bazda haz rlanm getiri oranlar a a# daki tabloda belirtilmi tir:
Y"l Dilimleri (x=y"l)
I.Dilim
2003<=x<=2013)
II. Dilim (2013+)

Oran 1
%11,00

Oran 2
%9,00

%8,00

%6,00

Yukar daki tabloda da görüldü#ü üzere, projeksiyonun yap ld # y l dilimine kar l k gelen reel getiri
oranlar n n mutlaka her iki versiyonu da kullan lmak suretiyle muhtemel birikim tablolar
haz rlanacakt r. Oranlar y l dilimlerine göre kademeli olarak kullan lacakt r. Örne#in, 2003 y l nda
akdedilecek bir emeklilik sözle mesi için oniki y ll k bir projeksiyon yap ld # nda, ilk on y l için %11 ve
%9, kalan iki y l için ise %8 ve %6 eklinde bir uygulama yap lacakt r. Ayn sözle meiçin 2004 y l nda
tekrardan oniki y ll k bir projeksiyon yap lmas durumunda ise, ilk dokuz y l için %11 ve %9, kalan üç
y l için %8 ve %6 oranlar kullan lacakt r.
Muhtemel birikim tablosunda kullan lan getiri oranlar n n gelece#e yönelik bir tahmin niteli#inde
oldu#u, bir taahhüt içermedi#i ve gerçekle mesinin garanti edilmedi#i ayr , okunakl ve anla labilir bir
ekilde yaz lacakt r.
3. Katk" Paylar":
Haz rlanacak tablolarda, ödenen katk paylar n n sözle me süresi boyunca reel bazda sabit kald # , bir
ba ka deyi le, her y l katk pay n n enflasyon oran nda art r ld # varsay lacakt r. Buna paralel olarak,
projeksiyonda kullan lan katk paylar reel bazda gösterilecektir. Dolay s yla, hesaplamalarda katk
pay art oran kullan lmayacakt r.
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, BMKB endeksi, vb.) kullan larak TL baz nda hesaplara ve
aç klamalara dahil edilecektir. TL tutarlar hesaplan rken, ilgili döviz veya endeksin, muhtemel birikim
tablosunun haz rland # tarihte geçerli kuru/de#eri esas al nacakt r. Burada, döviz kurlar n n
gelecekteki de#erleri hakk nda bir öngörüde bulunulmayacak, projeksiyonun ba lang ç tarihi itibar yla
belirlenen TL tutarlar n n, sözle me süresi boyunca reel bazda sabit kald # varsay lacakt r. Bir ba ka
deyi le, dövize veya ba ka bir endeks de#erine ba#l olarak belirlenen katk paylar na dayal emeklilik
planlar için yap lan projeksiyonlarda da, aynen katk pay TL baz nda belirlenmi planlarda oldu#u
gibi, katk pay art oran kullan lmayacakt r.
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4. Kesinti ve (ndirimler:
Katk paylar ndan yap lacak yönetim gideri ile fon i letim gideri kesintileri, sunulan planda belirtilen
oran ve uygulamalara uygun bir ekilde muhtemel birikim tablolar na yans t lacakt r. Fon i letim gideri
kesintisinin kat l mc n n seçmi oldu#u fonlar aç s ndan farkl l k gösteriyor olmas durumunda, seçilen
fonlara ait fon i letim gideri kesintilerinin, seçilen fonlar n a# rl klar oran nda ortalamas al nacakt r.
Giri aidat , katk pay ndan ba# ms z olarak ve yaln zca bir defaya mahsus olmak üzere al nd # için,
giri aidat na ili kin indirimler hesaplamalara yans t lmayacak, ancak, aç klamalar bölümünde ilgili
emeklilik plan na ili kin olarak tahsil edilecek giri aidat tutar ile bu aidat n tahsil zaman net bir
ekilde belirtilecektir. Giri aidat n n dövize endeksli olarak belirlenmi oldu#u hallerde, dövize endeksli
katk paylar için izlenen metot ayn ekilde uygulanacakt r. Giri aidat n n dövizden ba ka herhangi bir
endeks de#erine ba#l olarak (asgari ücret, BMKB endeksi, vb.) belirlenmesinin öngörüldü#ü planlar
için haz rlanan muhtemel birikim tablolar nda ise, söz konusu endeksin muhtemel birikim tablosunun
haz rland # tarihte geçerli bulunan de#eri esas al nacak ve bu de#erin sözle me süresi boyunca reel
bazda sabit kalaca# varsay lacakt r.
5. Uygulama Metodu:
Tablolardaki bütün de#erler sözle me y l sonu itibar yla hesaplanacak olup, katk paylar n n y ll k
olarak ve her sözle me y l ba nda pe in olarak al nd # varsay lacakt r. Dolay s yla, katk pay n n bir
y ldan daha s k aral klarla (ayl k, üç ayl k, vb.) ödenmesine ili kin olarak herhangi bir öngörü
hesaplamalara dahil edilmeyecektir.
Katk pay üzerinden yönetim gideri kesintisi yap ld ktan sonra kalan tutar yat r m getirisi oran yla
yat r ma yönlendirilecek ve y l sonunda olu acak birikim üzerinden fon i letim gideri kesintisi
yap lacakt r. Fon i letim gideri kesintisi yap ld ktan sonra kalan tutara, kat l mc n n muhtemel birikimi
olarak tabloda yer verilecektir.
6. Katk" Pay"n"n Üzerinde/Alt"nda Yap"lan Ödemeler ile Yap"lacak Toplu Ödemelere (li)kin
Esaslar:
Muhtemel birikim tablolar nda, katk pay n n alt nda veya üzerinde ödeme yap lmas na ili kin
varsay mlar kullan lamayacak, tablolar kat l mc n n sözle me süresi boyunca düzenli ödemeler yapt #
varsay m ile olu turulacakt r.
Bununla birlikte;
- Birikimli hayat sigortas ndan geçi s ras nda bu sigorta sözle mesinden do#mu bulunan birikimler
de muhtemel birikim tablolar nda dikkate al nabilir. Birikimli hayat sigortalar ndan ilgili plana aktar m
yap lmas söz konusu oldu#unda, kat l mc n n sistemde kal süresi ve buna ba#l olarak stopaj oran
hesaplan rken, irketçe belirlenmi bulunan hayat sigortas ndan aktar m kriterleri dikkate al nacakt r.
- Kat l mc n n yapaca# toplu ödemeler, yaln zca emeklilik sözle mesinin ba nda yap lmas kayd yla,
muhtemel birikim tablolar nda dikkate al nabilir. Bununla birlikte, kat l mc bireysel emeklilik sistemine
girdikten sonra sözle me süresi içerisinde haz rlanacak muhtemel birikim tablolar nda, yaln zca
tablonun haz rlanma tarihi itibar yla yap lmas kayd yla, sisteme yat r lmas dü ünülen toplu ödemeler
dikkate al nabilir.
Kat l mc aday n n sistemden ayr lmas durumunda, kat l mc aday n n sözle medeki (ve varsa birikimli
hayat sigortal s olarak geçirdi#i) süresi ve ya baz al narak stopaj sonras tutar, ayr lma halinde
kat l mc n n alaca# tutar olarak, tabloda belirtilecektir.
7. Ba)lang"ç Ya)":
Hesaplamalarda, kat l mc aday n n ba lang ç ya , muhtemel birikim tablosunun haz rland # tarihte
içinde bulunulan y ldan ki inin do#um y l ç kar lmak suretiyle belirlenecektir. Sözle me süresi
içerisinde, kat l mc için tekrardan bir muhtemel birikim tablosu haz rlanmas durumunda da ayn metot
uygulanacakt r.
8. Vergi Te)vikleri:
Muhtemel birikim tablolar nda hiçbir ekilde katk paylar n n gelir vergisi matrah ndan indirilmesi
sonucu kat l mc n n ek kazanc na yönelik hesaplamalara yer verilmeyecektir. Ancak, muhtemel birikim
tablosundan ayr olarak, aç klamalar bölümünde, bireysel emeklilik sistemindeki vergi te vik sisteminin
nas l çal t # n kat l mc ya aç klamak amac yla örnek hesaplamalara yer verilebilecektir.
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9. Süre Sonundaki Birikimlerin Y"ll"k Gelir Sigortas"na Çevrilmesine (li)kin Esaslar:
Müste arl # m zca, ileriki y llarda bireysel emeklilik sistemine ili kin yeterli verinin olu mas yla birlikte,
muhtemel birikim ve y ll k gelir tablolar na ili kin olarak daha kapsaml bir düzenleme yap lacakt r.
Ayr ca, y ll k gelir sigortas nda uygulanacak esaslara ili kin olarak da ayr nt l bir düzenleme
yap lacakt r. Söz konusu düzenlemeler tamamlanana kadar, kat l mc lar n emeklilik dönemlerinde
bireysel emeklilik sözle mesi uyar nca alacaklar düzenli gelirlerin (maa lar n) muhtemel tutarlar na
ili kin bilgi vermek amac yla, yukar da belirtilen esaslar uygulanacakt r.
Kat l mc n n emeklilik süresi boyunca alaca# y ll k gelirin kat l mc ya aktar lmas amac yla, muhtemel
birikim tablolar na ek olarak, muhtemel y ll k gelir tablolar düzenlenebilir. Bununla birlikte, muhtemel
y ll k gelir tablolar n n kullan labilmesi için, muhtemel birikim tablosunda, ki inin en az on y l sistemde
kal p 56 ya n doldurmak suretiyle sistemden emeklilik hakk n kazand # öngörüsü olmal d r.
Muhtemel birikim tablosunda, kat l mc n n emeklilik hakk n kazanmadan sistemden ayr lmas n n
öngörüldü#ü durumlarda ise, bu ki iye ili kin muhtemel y ll k gelir tablosu düzenlenmeyecektir.
Muhtemel y ll k gelir tablolar n n haz rlanmas nda a a# da belirtilen esaslar uygulanacakt r:
- Kat l mc n n bireysel emeklilik hesab ndaki birikimlerinin vergi sonras net de#erleri dikkate
al nacakt r.
- qx ile äx de#erleri ekte gönderilen y ll k gelir (annuite) tablosu kullan lacakt r. 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 içermektedir.
- Sözle me süresi sonundaki birikimlerin y ll k gelir sigortas na dönü türülmesinin öngörülmesi
sonucunda, hesaplamalarda bu dönü üme ili kin olarak y ll k gelir sigortas na dönü türülen birikim
üzerinden %2 oran nda bir masraf kesintisi al nd # varsay lacakt r. Söz konusu kesinti yaln zca bir
idari gider kesintisi eklinde alg lanmal ve hesaplara bu ekilde dahil edilmelidir.
Muhtemel y ll k gelir tablolar nda, bu genelgede belirtilen esaslar d nda, hayat bran nda faaliyet
gösteren irketlerin “irad tarifesi” ad alt nda tasdik edilen tarifeleri ile ba ka bir adla tasdik edilmi olup
y ll k gelir sigortas na ili kin hükümler içeren tarifelerine muhtemel y ll k gelir tablolar nda kesinlikle yer
verilmeyecektir.
Öte yandan, hesaplamalar sonucu ortaya ç kan muhtemel y ll k gelire ili kin olarak, aç klamalar
bölümünde a a# daki ifadelere aynen yer verilecektir:
“Burada hesaplanan muhtemel y ll k gelir yaln zca tahmini bir tutar olup, irketimiz bu tutar n
gerçekle ece#i konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Emeklilik döneminde alaca# n z y ll k
gelir, emeklilik tarihinde geçerli y ll k gelir sigortalar na, ya am beklentilerine, yat r m getiri oranlar na
ve y ll k gelir sigortas türlerine göre de#i ebilecektir.”
“Y ll k gelir sigorta sözle mesi, emeklilik sözle mesinin bir parças olmay p, emeklili#e hak
kazan ld ktan sonra düzenlenecek ayr bir sözle me olarak de#erlendirilmelidir.”
Müste arl # m zca yeni bir düzenleme yap lana kadar, bireysel emeklilik sistemine ili kin olarak
gerçekle en veriler, muhtemel birikim ve y ll k gelir tablolar nda kullan lamayacakt r.
Bu genelgede belirtilen esaslar ve y ll k gelir (annuite) tablosu, kat l mc n n emeklilik döneminde
bekledi#i gelire kavu abilmesi için ödemesi gereken muhtemel katk pay n n hesaplanmas nda da
kullan lacakt r.
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