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B R NC BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tan mlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac , ki ilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine,
emeklilik sözle mesinin yap lmas ndan sona ermesine kadar geçen süreçte emeklilik sözle mesine
taraf olanlar n hak ve yükümlülüklerine ve bireysel emeklilik sisteminin i leyi ine ili kin esas ve usulleri
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yat r m Sistemi Kanununa dayan larak haz rlanm t r.
Tan mlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan veya Bakanl k: Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan veya Bakanl ,
b) Birikim: Bireysel emeklilik hesab na ödenen katk paylar ve bunlar n getirilerinden olu an
tutar ,
c) Emeklilik gözetim merkezi: Müste arl kça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen
tüzel ki iyi,
ç) Emeklilik plan : Emeklilik sözle mesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslar ,
d) Fon: Emeklilik yat r m fonunu,
e) Giri bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin i leyi ine ili kin önemli hususlar hakk nda
kat l mc ya veya sponsor kurulu a bilgi vermek için haz rlanan ve içeri i Müste arl kça belirlenen
formu,
f) Grup kurucusu: Çal anlar veya üyeleri ad na irket ile birlikte grup emeklilik plan olu turan,
bu plana ili kin artlar müzakere eden ve plan n i letilmesine yard mc olan i veren, dernek, vak f,
tüzel ki ili i haiz meslek kurulu u ve sair kurulu u,
g) Kanun: 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanununu,
) Kat l mc : Emeklilik sözle mesine göre ad ve hesab na irket nezdinde bireysel emeklilik
hesab aç lan fiil ehliyetine sahip gerçek ki iyi,
h) Katk pay : Emeklilik sözle mesine göre irkete ödenen tasarrufa yönelik tutar ,
) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,
i) Müste arl k: Hazine Müste arl n ,
j) Risk getiri profili formu: ;çeri i Kurulca belirlenen, kat l mc n n risk ve getiri tercihini
belirlemeye yard mc olan formu,
k) Sponsor kurulu : ; veren s fat yla, bir i veren grup emeklilik sözle mesine göre çal anlar
ad ve hesab na katk pay ödeyen grup kurucusunu,
l) <irket: Kanuna göre kurulmu emeklilik irketini,
m) Teklif formu: Emeklilik plan , plan kapsam nda sunulan fonlar, yap lan kesintiler, katk pay
tutar ile emeklilik sözle mesinin taraflar na ili kin bilgileri içeren ve irket hariç di er taraflar ile
bireysel emeklilik arac s taraf ndan imzalanan formu,
ifade eder.
K NC BÖLÜM
Emeklilik Sözle1mesi ve Bireysel Emeklilik Sistemine Giri1
Emeklilik sözle1mesi ve taraflar
MADDE 4 – (1) Emeklilik sözle mesi, kat l mc n n bireysel emeklilik sistemine girmesine, katk
paylar n n ödenmesine ve fonlarda yat r ma yönlendirilmesine, birikimlerin bireysel emeklilik
hesaplar nda izlenmesine, yap lacak kesintilere, kat l mc n n sistemden ayr lmas na, emekli olmas na,
kat l mc veya lehdarlar na yap lacak ödemelere ili kin esaslar ile taraflar n di er hak ve
yükümlülüklerine ili kin hususlar düzenleyen sözle medir. Teklif formu ve giri bilgi formu emeklilik
sözle mesinin ayr lmaz birer parças d r. Emeklilik sözle mesi bireysel veya grup emeklilik sözle mesi

olarak yap labilir. Grup emeklilik sözle mesi, gruba ba l bireysel veya i veren grup emeklilik
sözle mesi olarak düzenlenir.
(2) Bireysel emeklilik sözle mesi, bireysel emeklilik plan na ba l olarak irket ile kat l mc n n
taraf olarak yer ald emeklilik sözle mesidir.
(3) Gruba ba l bireysel emeklilik sözle mesi, grup emeklilik plan na ba l olarak irket ile
kat l mc n n taraf olarak yer ald emeklilik sözle mesidir.
(4) ; veren grup emeklilik sözle mesi, grup emeklilik plan na ba l olarak irket ile sponsor
kurulu un taraf olarak yer ald ve kat l mc lehine yap lan emeklilik sözle mesidir.
Bilgilendirme ve teklif
MADDE 5 – (1) <irket, bireysel emeklilik sistemine girmek isteyenlere, sisteme girme karar n
etkileyebilecek hususlar hakk nda bilgi verir; dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, emeklilik sözle mesinin
müzakeresi ve yap lmas s ras nda kat l mc ya veya varsa sponsor kurulu a sistemin i leyi ine ili kin
teknik konularda yard mc olur, taraflar n hak ve yükümlülüklerine ili kin gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve
yaz l olarak sa lar, yan lt c her türlü hâl ve davran tan kaç n r.
(2) <irket ki inin emeklili e yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve risk getiri profili formundaki
bilgilere göre uygun bir emeklilik plan ve fon da l m teklifi sunar. Kat l mc , giri bilgi formunu ve teklif
formunu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. ;mzal formlar n birer örne i ile tan t m k lavuzu
derhal kat l mc ya verilir. Tan t m k lavuzu, bireysel emeklilik sistemine, irkete, emeklilik plan na, plan
kapsam ndaki fonlara ve taraflar n hak ve yükümlülüklerine ili kin bilgileri içerir. <irket, risk getiri profili
formunu, teklif formunu ve giri bilgi formunu kat l mc baz nda muhafaza eder.
(3) ; veren grup emeklilik sözle mesinde, teklif formu ve giri bilgi formu sponsor kurulu
taraf ndan doldurulup imzalan r; tüm kat l mc lar için genel bir risk getiri profili olu turulabilir.
Emeklilik sözle1mesinin yürürlü9e girmesi
MADDE 6 – (1) Emeklilik sözle mesi, irket taraf ndan reddedilmedi i takdirde teklif formunun
kat l mc veya varsa sponsor kurulu taraf ndan imzaland
tarihi takip eden otuzuncu günde
yürürlü e girer.
(2) Emeklilik sözle mesinin yürürlük tarihi, kat l mc n n bireysel emeklilik sistemine giri tarihi
olarak kabul edilir. ; veren grup emeklilik sözle mesinde, gruba sonradan dahil olan ve daha önceden
yap lm bir emeklilik sözle mesi bulunmayan kat l mc n n sisteme giri tarihi, ilgili grup emeklilik
plan na göre kat l mc ad ve hesab na ödenen katk pay n n irket hesaplar na intikal etti i tarihtir.
(3) <irket, emeklilik sözle mesini, emeklilik sözle mesinin yürürlü e girdi i tarihten itibaren en
geç be i günü içinde matbu halde kat l mc ya veya varsa sponsor kurulu a gönderir. ; veren grup
emeklilik sözle mesinde irket, kat l mc ya i veren grup emeklilik sertifikas n , emeklilik sözle mesinin
yürürlü e girdi i tarihten itibaren veya gruba sonradan dahil olmas durumunda ad ve hesab na
ödenen katk pay n n irket hesaplar na intikal etti i tarihten itibaren en geç be i günü içinde matbu
halde gönderir. ; veren grup emeklilik sertifikas , grup emeklilik plan n n genel esaslar ile sistemin
i leyi ine ili kin temel bilgileri içerir.
Cayma hakk ve yap lan ödemeler
MADDE 7 – (1) Kat l mc veya varsa sponsor kurulu emeklilik sözle mesi yürürlü e girmeden
önce cayma hakk na sahiptir. Cayma halinde durum, irketin ça r merkezine veya mektup, faks yahut
güvenli elektronik imza ile irkete bildirilir; ödemeye ili kin olarak irkete verilen her türlü ödeme
talimat iptal ettirilir.
(2) Emeklilik sözle mesinin yürürlük tarihinden önce irket hesab na intikal eden giri aidat
d ndaki ödemeler, en geç ikinci i gününde önceden tan mlanm ve Müste arl a bildirilmi bir fonda
de erlendirilir. Cayma veya teklifin irket taraf ndan reddedilmesi halinde, yap lan tüm ödemeler hiçbir
kesinti yap lmadan ve varsa fon gelirleri ile birlikte yedi i günü içinde ödeyene iade edilir.
(3) Teklif formunun imzalanmas ndan itibaren altm gün içinde hiç bir ödeme yap lmam
olmas halinde, emeklilik sözle mesi, sözle mede hüküm bulunmas kayd yla irket taraf ndan
feshedilebilir. Bu durumda kat l mc bireysel emeklilik sistemine girmi say lmaz.
Emeklilik plan
MADDE 8 – (1) Emeklilik plan , plan kapsam nda kat l mc ya sunulan fonlar n unvanlar n ,
asgari katk pay tutar n , giri aidat n , yönetim giderini, fon i letim giderini ve bunlara ili kin
hesaplamalar ile emeklilik sözle mesinin uygulanmas na ili kin di er teknik esaslar içerir. Emeklilik
plan bireysel emeklilik plan veya grup kurucusu ile birlikte olu turulan grup emeklilik plan olarak
düzenlenebilir.

(2) Müste arl k, emeklilik plan nda mevzuata ayk r bulunan veya kat l mc n n ve varsa grup
kurucusunun hak ve menfaatlerinin korunmas aç s ndan uygulanmas nda sak nca görülen hususlar n
de i tirilmesini; emeklilik plan na ek olarak, harcama ve kârl l k analizleri ile di er ilgili aktüeryal
hesaplama ve tablolar n gönderilmesini isteyebilir.
(3) Emeklilik plan , Müste arl k taraf ndan belirlenen esaslara göre numaraland r l r ve irket
nezdinde s ral olarak saklan r.
Asgari katk pay
MADDE 9 – (1) Asgari katk pay , hedef kitlenin gelir durumu ile emeklilik plan n n yönetim ve
fon i letim giderleri dikkate al narak belirlenir. Asgari katk pay ayl k brüt asgari ücretin yüzde
be inden az olamaz. ; veren grup emeklilik sözle mesine göre ödenen katk paylar nda bu s n rlama
uygulanmaz.
Katk pay n n yat r ma yönlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Katk pay , emeklilik sözle mesinin yürürlü e girmesinden sonra ve irket
hesaplar na intikalini takip eden en geç ikinci i gününde kat l mc veya varsa sponsor kurulu
taraf ndan belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yat r ma yönlendirilir.
(2) <irket hesaplar na intikal etmekle birlikte, katk pay n n ait oldu u kat l mc n n tespit
edilemedi i durumlarda, bu tutar, önceden tan mlanm
ve Müste arl a bildirilmi bir fonda
de erlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Emeklilik Sözle1mesi Taraflar n n Haklar ve Yükümlülükleri
Fon da9 l m de9i1ikli9i
MADDE 11 – (1) Bireysel emeklilik hesaplar ndaki birikimlerin ve ödenen katk paylar n n
fonlar aras ndaki da l m oranlar veya tutarlar , bir y lda azami alt kez de i tirilebilir. Bu yöndeki
de i iklik talebi, de i ikli in yap lmas istenen tarihten en az iki i günü önce irkete yaz l olarak veya
irketin ça r merkezinden yahut irketin internet sitesinde kat l mc ad na olu turulan güvenli
sayfadan yap l r. <irket de i iklik talebini, de i iklik istenen tarih itibar yla gerekli talimatlar vermek
suretiyle gerçekle tirir.
(2) <irket, katk paylar n n fonlar aras nda payla t r lmas s ras nda ortaya ç kan art k de eri en
aza indirmeye yönelik tedbirleri al r.
Emeklilik plan de9i1ikli9i
MADDE 12 – (1) Emeklilik plan bir y lda azami dört kez de i tirilebilir. Bu yöndeki de i iklik
talebi, de i ikli in yap lmas istenen tarihten en az iki i günü önce irkete yaz l olarak yap l r. Yeni
emeklilik plan na de i iklik tarihi itibar yla geçi yap l r ve be i günü içinde yeni emeklilik sözle mesi
kat l mc ya ve varsa sponsor kurulu a gönderilir. ; veren grup emeklilik sözle mesinde, gruba dahil
olan kat l mc lara i veren grup emeklilik sertifikas gönderilir.
Birikimlerin aktar m
MADDE 13 – (1) Yürürlük tarihinden itibaren en az bir y l süreyle irkette kalan emeklilik
sözle mesi kapsam ndaki birikimler ba ka bir irkete aktar labilir. Aktar m birikimlerin tamam n
kapsayacak ekilde yap l r. 22 nci maddeye göre yap lacak aktar mlarda bu f kra hükmü uygulanmaz.
(2) Aktar m talebi, 15 inci madde hükümlerine göre kat l mc veya sponsor kurulu taraf ndan
yap labilir.
(3) <irket, aktar m amac yla hesap özeti talep eden kat l mc n n veya sponsor kurulu un
tan ml elektronik posta adresine veya faks na, bunlar yoksa posta adresine be i günü içinde aktar m
bilgi formunu ve hesap özetini gönderir. <irket, isteyen kat l mc n n veya sponsor kurulu un hesap
özetini ve aktar m bilgi formunu, irketin internet sitesinde kendi ad na olu turulan güvenli sayfadan
alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Kat l mc veya sponsor kurulu , hesap özetiyle birlikte
aktar m yap lacak irkete ba vurur. Aktar m yap lacak irket talebi uygun bulmas halinde bir plan
önerir ve planda öngörülen kesintilere ili kin bilgi verir.
(4) Kat l mc veya sponsor kurulu imzalad
aktar m talep formunu faks veya posta ile
aktar m yapacak irkete gönderir. Aktar m talep formunun irkete ula t tarihten itibaren en geç yedi
i günü içinde birikimler aktar m yap lacak irkete aktar l r. Kat l mc n n bireysel emeklilik hesab na
ili kin bilgi ve belgeler e zamanl olarak elektronik ortamda aktar m yap lacak irkete gönderilir.

Kat l mc ya ait gerekli bilgilerin eksiksiz olarak ve uygun ekilde aktar lmas ndan aktar m yapacak
irket sorumludur.
(5) <irket, aktar m talep formunun kendisine ula mas n takiben iki i günü içinde hesap özetini
elektronik veri olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.
(6) Aktar m yap lan irketteki emeklilik sözle mesi, birikimlerin aktar ld tarihte yürürlü e girer
ve be i günü içinde yeni emeklilik sözle mesi kat l mc ya veya varsa sponsor kurulu a gönderilir.
Yeni emeklilik sözle mesi için giri aidat al nmaz. Kat l mc n n bireysel emeklilik sistemine giri
tarihinden kaynaklanan süreye ili kin haklar ile varsa hak kazanma süresine ili kin haklar aktar m
yap lan irkette aynen korunur.
Hesaplar n birle1tirilmesi
MADDE 14 – (1) Ayn veya farkl irketlerde aç lm olan bireysel emeklilik hesaplar
birle tirilebilir. Birle tirme talebi, kat l mc veya varsa sponsor kurulu taraf ndan yap labilir.
(2) Ayn irkette bulunan bireysel emeklilik hesaplar n n birle tirilmesinde irket, bu yöndeki
yaz l talebin kendisine ula t
tarihten itibaren kat l mc veya varsa sponsor kurulu u birle tirme
i leminin sonuçlar hakk nda bilgilendirir ve en geç yedi i günü içinde birle tirmeyi gerçekle tirir.
Hesap birle tirme sonucunda kat l mc n n bireysel emeklilik sistemine giri tarihinden kaynaklanan
süreye ili kin haklar korunur.
(3) Hesaplar n farkl irketlerde olmas durumunda birle tirme i lemi, birikimlerin aktar m için
belirlenen artlara ve usule göre yap l r.
(4) Hesaplar n birle tirilmesi sonucunda emeklili e hak kazan lmas na esas süre 18 inci
maddenin be inci f kras uyar nca hesaplan r. 18 inci maddenin dördüncü f kras na göre emeklilik
nedeniyle yap lan hesap birle tirmelerinde bir y ll k bekleme süresi art aranmaz.
(5) Hesap birle tirme ile fon da l m de i ikli i ve plan de i ikli i haklar birle tirilemez. Bu
haklar n kullan m na ili kin s n rlamalarda birle tirme sonras devam eden sözle me kapsam nda
kullan lmam olan haklar dikkate al n r.
Haklar n kullan m
MADDE 15 – (1) Bireysel emeklilik sözle mesinde ve gruba ba l bireysel emeklilik
sözle mesinde, sözle meden do an haklar kural olarak kat l mc taraf ndan kullan l r. Fon da l m
de i ikli i, emeklilik plan de i ikli i ve birikimlerin aktar m haklar n n, kat l mc ad ve hesab na katk
pay ödeyen ki i taraf ndan veya grup kurucusu taraf ndan kullan lmas kararla t r labilir.
(2) ; veren grup emeklilik sözle mesinde, fon da l m de i ikli i, emeklilik plan de i ikli i ve
birikimlerin aktar m haklar , 21 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural
olarak sponsor kurulu taraf ndan kullan l r. Sponsor kurulu un devretmesi durumunda, fon da l m
de i ikli i hakk kat l mc taraf ndan kullan labilir. Kat l mc n n devretmesi durumunda, bu f krada
belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamland ktan sonra da sponsor kurulu taraf ndan
kullan labilir.
Katk pay n n de9i1tirilmesi ve ödemeye ara verme
MADDE 16 – (1) Emeklilik sözle mesi süresi içinde katk pay tutar , emeklilik plan nda tan ml
asgari katk pay ndan daha az olmamak üzere de i tirilebilir.
(2) Emeklilik sözle mesi süresi içinde katk pay ödenmesine ara verilebilir. Ancak katk pay
ödenmeyen süre emeklili e hak kazan lmas için gereken sürenin hesab nda dikkate al nmaz.
(3) Ödenmeye ara verildikten sonra tekrar katk pay ödenmeye ba lanmas durumunda,
ödenen tutar ödemenin yap ld aydaki katk pay ödemesi olarak kabul edilir. Emeklilik sözle mesine
göre ödenmesi gereken katk pay n a an ödemeler, ödeme tarihinden itibaren on iki ayl k dönemde
ödenmesi gereken katk paylar ndan mahsup edilebilir veya kat l mc n n yaz l olarak talep etmesi
halinde ödeme tarihinden önceki on iki ayl k döneme ait ödenmemi katk paylar na mahsup edilebilir.
(4) Sponsor kurulu un ödemesi gereken bir katk pay n ödeme tarihinden itibaren otuz gün
içinde ödememesi halinde, bu durum irket taraf ndan, kat l mc n n tan ml elektronik posta adresine
veya faks na, bunlar yoksa posta adresine be i günü içinde bildirilir.
Sistemden ayr lma
MADDE 17 – (1) Kat l mc , emeklili e hak kazanmadan sistemden ayr lmas halinde bireysel
emeklilik sistemine giri tarihinden kaynaklanan süreye ili kin haklar n kaybeder.
(2) <irket ayr lma amac ile kendisine yap lan ba vuru üzerine, sistemden ayr lman n
do uraca mali sonuçlar içeren ayr lma bilgi formunu ve hesap özetini kat l mc n n tan ml elektronik

posta adresine veya faks na, bunlar yoksa posta adresine iki i günü içinde gönderir. Kat l mc n n
ayr lma talep formunu imzalayarak irkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesab ndaki
birikimler yasal kesintiler yap larak formun irkete ula t
tarihten itibaren yedi i günü içinde
kat l mc ya ödenir.
(3) Kat l mc n n maluliyet hali nedeniyle sistemden ayr lma talebinde bulunabilmesi için sosyal
güvenlik mevzuat na göre maluliyet gelirine hak kazanm
olmas gerekir. Kat l mc n n sosyal
güvencesinin bulunmamas halinde, maluliyet halinin resmi sa l k müesseseleri taraf ndan verilecek
bir rapor ile tespit edilmesi gerekir.
(4) Kat l mc n n vefat etmesi halinde birikimleri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 say l Türk Medeni
Kanunu hükümleri sakl kalmak kayd yla varsa emeklilik sözle mesinde belirtilen lehdarlara veya
kanunî mirasç lar na ödenir.
Emeklili9e hak kazanma ve birikimlerin ödenmesi
MADDE 18 – (1) Kat l mc , bireysel emeklilik sistemine giri tarihinden itibaren en az on y l
sistemde bulunmak ve on y l süreyle katk pay ödemek ko uluyla 56 ya n tamamlad ktan sonra
emeklili e hak kazan r.
(2) Emeklili e hak kazanan kat l mc , ilgili bireysel emeklilik hesab ndaki birikimlerinin
tamam n veya bir k sm n alabilir. <irket, kendisine yap lan ba vuru üzerine emeklili e hak kazanan
kat l mc ya emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, kat l mc n n tan ml elektronik posta adresine veya
faks na, bunlar yoksa posta adresine be i günü içinde gönderir. Emeklilik bilgi formu, kat l mc n n
birikimlerine ili kin örnek mali projeksiyonlar ile sistemde kalma ve y ll k gelir sigortas dahil emekli
olma seçeneklerini içerir; formda kat l mc n n varsa di er emeklilik sözle melerinden de emekli
olabilece i belirtilir.
(3) <irket emeklili e hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdi i kat l mc n n,
birikimlerinin tamam n n ödenmesine ili kin yaz l talebini yedi i günü içinde yerine getirir. Birikimlerini
k smen almak isteyen kat l mc , haz rlanacak bir program çerçevesinde ayl k, üç ayl k, alt ayl k veya
y ll k dönemlerde bireysel emeklilik hesab ndan birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. Bu ekilde
belirlenen ödeme dönemleri ve ödeme tutarlar y lda en fazla iki kez de i tirilebilir. Birikimlerini k smen
almaya ba layan kat l mc , ilgili bireysel emeklilik hesab na katk pay ödeyemez ve hesap birle tirmesi
yapamaz. Kat l mc n n birikimlerinin tamam n istedi i anda alma hakk sakl d r. Kat l mc , kalan
birikimleri için fon da l m n de i tirme ve aktar m haklar n kullanmaya devam edebilir.
(4) Kat l mc n n birden fazla emeklilik sözle mesi bulunmas halinde, tüm sözle melerden
emeklili e hak kazanmas için en az birinden bu hakk kazanmas yeterlidir. Kat l mc n n di er
sözle melerden emeklili e hak kazanmas , emeklilik hakk n n kullan lmas na ili kin talebin yap lmas
ile birlikte, emekli olmak istedi i di er sözle melerinden de hesap birle tirmesi yaparak bu hakk
kullanaca n
irkete bildirmesine ba l d r. Kat l mc n n bu hakk kullanmamas halinde di er
sözle meler, emeklili e hak kazanmak için gereken süre bak m ndan birinci f kra hükümlerine tabi olur.
<irket, kat l mc ad na di er irketlerde aç lm bireysel emeklilik hesab na ili kin olarak emeklilik
gözetim merkezinden alaca bilgiye göre i lem yapar.
(5) Kat l mc n n birden fazla emeklilik sözle mesi olmas ve bu sözle meler kapsam ndaki
ödeme sürelerinin birle tirilmek istenmesi durumunda, hesaplar n birle tirilmesi sonucu emeklili e hak
kazan lmas için gereken sürenin hesab , her bir sözle me kapsam nda ayn dönemler için katk pay
ödenmi se bu süreler tek bir süre kabul edilerek, farkl dönemler için katk pay ödenmi se bu süreler
toplanarak emeklilik gözetim merkezi taraf ndan yap l r.
(6) Kat l mc n n 56 ya n tamamlam ve en az on y l sistemde bulunmu olmas kayd yla,
ödemeye ara verilen dönem için i lem tarihi itibar yla geçerli asgari katk pay üzerinden ödeme
yap lmas durumunda, ara verilen dönem emeklili e hak kazan lmas için gereken sürenin hesab nda
dikkate al n r.
Yat r m tercihinin yönlendirilmesi
MADDE 19 – (1) <irket, emeklili e hak kazan lmadan asgari iki y l önce, kat l mc n n
birikiminin mali piyasalardaki risklerden daha az etkilenmesini sa lamak amac yla dü ük risk düzeyine
sahip fonlara geçi ini sa lamak üzere kat l mc ya yaz l öneride bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Grup Emeklilik
Katk paylar n n takip edilece9i hesaplar
MADDE 20 – (1) Sponsor kurulu taraf ndan bir i veren grup emeklilik sözle mesine
dayanarak çal anlar n n ad ve hesab na ödenen katk paylar ile bunlar n getirileri, i veren grup

emeklilik sözle mesine ba l olarak aç lan kat l mc lara ait bireysel emeklilik hesaplar nda takip edilir.
Kat l mc n n ödedi i katk paylar ile bunlar n getirileri gruba ba l bireysel emeklilik sözle mesine göre
aç lan bireysel emeklilik hesab nda takip edilir.
(2) Sponsor kurulu olmayan bir grup kurucusu taraf ndan olu turulan grup emeklilik plan na
dahil olan kat l mc taraf ndan ödenen katk paylar ile bunlar n getirileri, gruba ba l bireysel emeklilik
sözle mesine göre aç lan bireysel emeklilik hesab nda takip edilir.
Hak kazanma süresi ve hak kazan lan birikim
MADDE 21 – (1) Hak kazanma süresi, sponsor kurulu taraf ndan ödenen katk paylar ile
bunlar n getirilerinin tamam na kat l mc taraf ndan hak kazan lmas için i veren grup emeklilik
sözle mesinde belirlenen süredir. Bu süre be y l a amaz.
(2) ; veren grup emeklilik sözle mesinde, birikimlerin tamam na hak kazan lmas için be y l
süre öngörülmesi durumunda kat l mc , her bir y ll k sürede bireysel emeklilik hesab ndaki birikimin
yüzde yirmisine, dört y l süre öngörülmesi durumunda ise her bir y ll k sürede birikimin yüzde yirmi
be ine hak kazan r. Üç y l ve daha az hak kazanma süresinin öngörüldü ü durumlarda bu s n rlamalar
uygulanmaz.
(3) Sponsor kurulu taraf ndan bu kurulu taki i ine hakl nedenle feshi haricinde son verilmesi
veya kat l mc n n 22/5/2003 tarihli ve 4857 say l ; Kanununa göre hakl nedenle i inden ayr lmas
veya maluliyet ve sürekli i göremezlik gibi zorunlu nedenlerle i inden ayr lmas yahut sponsor
kurulu un aktar m durumu hariç i veren grup emeklilik sözle mesini feshetmesi veya iflas yahut
konkordato ilan etmesi halinde kat l mc , sponsor kurulu taraf ndan kendi ad ve hesab na ödenen
katk paylar ile bunlar n getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmas n beklemeksizin
hak kazan r. Kat l mc n n vefat halinde bu ekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmas n
beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 say l Türk Medeni Kanunu hükümleri sakl kalmak kayd yla
varsa emeklilik sözle mesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasç lar na ödenir.
Hak kazan lan birikimlerin aktar lmas ve ödenmesi
MADDE 22 – (1) Emeklilik sözle mesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamland ktan
sonra, i veren grup emeklilik sözle mesi kapsam ndaki hesab nda bulunan birikimler kat l mc n n
hesab nda kal r veya yaz l talebi do rultusunda kat l mc n n bireysel veya gruba ba l bireysel
emeklilik sözle mesine aktar l r. Kat l mc n n sistemden ayr lmak istemesi halinde bu ekildeki
birikimler yasal kesintiler yap larak kendisine ödenir.
(2) Kat l mc n n hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kurulu taki i inden ayr lmas
durumunda, sponsor kurulu taraf ndan kat l mc ad ve hesab na ödenen katk paylar ve bunlar n
getirilerinden 21 inci maddeye göre kat l mc n n hak etti i tutar, kat l mc n n varsa bireysel veya gruba
ba l bireysel emeklilik sözle mesine aktar l r yoksa yasal kesintiler yap larak kendisine ödenir.
Kat l mc istedi i takdirde, ilgili grup emeklilik plan çerçevesinde katk pay ödedi i gruba ba l
bireysel emeklilik sözle mesini devam ettirebilir.
(3) 21 inci maddenin üçüncü f kras nda belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple,
i ten ayr lma veya grup emeklilik plan ndan ç kar lma durumunda, kat l mc taraf ndan hak edilmeyen
tutarlar, sponsor kurulu un talebi do rultusunda gruptaki di er kat l mc lara katk pay olarak da t l r
veya yasal kesintiler yap larak sponsor kurulu a ödenir.
Standart fon ve finansal bilgilendirme
MADDE 23 – (1) Gruba ba l bireysel emeklilik sözle mesinde ve i veren grup emeklilik
sözle mesinde, fon seçimi yapmayan kat l mc ile sponsor kurulu un katk lar n n yat r ma
yönlendirilmesinde kullan lmak üzere, emeklilik sözle mesinin taraflar , grubun genel risk getiri
profiline uygun bir standart fon veya fon karmas uygulanmas n kararla t rabilir.
(2) Grup emeklilik plan ndaki kat l mc lar n, fon tercihlerini bilinçli bir ekilde yapabilmesini
teminen, grup kurucusu ve irket, grup kat l mc lar na yönelik olarak uygun dönemlerde ortakla a
bilgilendirme program düzenler. Program asgari olarak;
a) Yat r m araçlar na ili kin genel bilgilere,
b) Finansal piyasalardaki güncel geli melere,
c) Grup emeklilik plan nda sunulan fonlara ili kin yat r m ve performans bilgilerine,
d) Kat l mc lar n maruz kalabilece i yat r m riski ve di er finansal risklere
ili kin konular kapsar.

BE NC BÖLÜM
Di9er Hükümler
Giri1 aidat , yönetim gideri ve fon i1letim gideri
MADDE 24 – (1) <irket, bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdi i masraflar n kar lanmas
amac yla a a da belirtilen k s tlar çerçevesinde yeterli miktarda gider kesintisi yapabilir.
a) Kat l mc n n, bireysel emeklilik sistemine ilk defa kat lmas s ras nda veya yeni bir bireysel
emeklilik hesab açt rmas halinde, kat l mc dan veya sponsor kurulu tan, teklif formunun imzaland
tarihte geçerli ayl k brüt asgari ücretin yar s n a mamak üzere giri aidat al nabilir.
b) Bireysel emeklilik hesab na yap lan katk paylar üzerinden azami yüzde sekiz oran nda
yönetim gideri kesintisi al nabilir.
c) Fon net varl k de eri üzerinden hesaplanmak suretiyle günlük azami yüz binde on oran nda
fon i letim gideri kesintisi al nabilir.
ç) Bir y ldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesab na ili kin olarak
emeklilik gözetim merkezine ve saklay c kurulu a irket taraf ndan ödenen sabit giderler, emeklilik
plan nda belirtilmek kayd yla bireysel emeklilik hesab ndaki birikimlerden indirilebilir.
(2) Giri aidat , kat l mc n n ödedi i katk paylar ndan ayr olarak takip edilir. Giri aidat azami
bir y l için taksitlendirilebilir veya tahsilat , be y l a mamak kayd yla ertelenebilir. Kat l mc n n bireysel
emeklilik sisteminden ayr lmas veya ba ka bir irkete aktar m talebinde bulunmas durumunda irket,
giri aidat n n ödenmemi k sm n kat l mc n n bireysel emeklilik hesab ndaki birikimlerinden indirebilir.
(3) Giri aidat tutar , yönetim gideri kesintisi oran ve fon i letim gideri kesintisi oran ile
bunlar n uygulanma ekli teklif formunda ve emeklilik sözle mesinde aç kça belirtilir.
Emeklilik sözle1melerinin numaraland r lmas
MADDE 25 – (1) Kat l mc , bireysel emeklilik sisteminde Müste arl kça belirlenen esaslar
dahilinde tan mlan r.
(2) Kat l mc n n taraf oldu u her bir emeklilik sözle mesi, Müste arl n belirledi i esaslara
göre verilmi olan numaray al r. Bu numara sözle me yürürlükte kald sürece sabit kal r ve aktar m
olmas durumunda önceki sözle me numaras olarak aktar m yap lan irket taraf ndan saklan r.
Kat l mc lara verilecek bilgi, belge ve formlar
MADDE 26 – (1) <irket bu Yönetmelikte yer alan bilgi, belge ve formlara ek olarak kat l mc ya,
hesap dönemlerini takip eden on i günü içinde y ll k hesap bildirim cetveli ile birlikte emeklilik
plan ndaki yönetim ve fon i letim gideri kesintilerine, fon unvanlar na, asgari katk pay tutar na ve
benzeri mahiyetteki de i ikliklere ili kin bilgi notunu tan ml elektronik posta adresine veya faks na,
bunlar yoksa posta adresine gönderir.
(2) Müste arl k, Kurul taraf ndan düzenlenenler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen
bilgi, belge ve formlar n ekil ve içeri ini, gönderilme süreleri ile eklini ve hesaplama dönemlerini
de i tirmeye, gerekli gördü ü hallerde bunlara ek olarak yeni bilgi, belge ve formlar istemeye yetkilidir.
Kay tlar n saklanmas
MADDE 27 – (1) Kat l mc n n, fon da l m de i ikli i, emeklilik plan de i ikli i, hesap
birle tirme, birikimlerin aktar m , yat r m tercihinin yönlendirilmesi ve benzeri i lemlerle ilgili olarak
irketin ça r merkezini veya internet sitesini kullanarak yapt tüm i lemler ve verdi i talimatlar irket
taraf ndan en az be y l süreyle saklan r.
Fon paylar na ili1kin uygulamalar
MADDE 28 – (1) Kat l mc n n sistemde bulundu u ay say s ile haciz, rehin veya if-las
tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutar n n çarp m na kar l k gelen birikim tutar n n üzerindeki tutar
nafaka borcu alacakl lar n n hakk sakl kalmak kayd yla haczedilebilir, rehnedilebilir ve iflas masas na
dahil edilebilir. Emeklili e hak kazanan kat l mc n n bireysel emeklilik hesab ndaki birikimleri ile
yapt rd
y ll k gelir sigortas çerçevesinde kendisine maa ba lanmas veya haz rlanan bir program
çerçevesinde düzenli ödeme yap lmas halinde, bu ekildeki ödemelerin ayl k ödemeye isabet eden
miktar n n ayl k brüt asgari ücret tu-tar n n üzerinde kalan k sm nafaka borcu alacakl lar n n hakk
sakl kalmak kayd yla hacze-dilebilir, rehnedilebilir, iflas masas na dahil edilebilir.
(2) Kat l mc olan borçlunun ayn irkette veya farkl irketlerde birden çok bireysel emeklilik
hesab olmas halinde, haczedilemeyecek tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üzerinden hesaplan r.

(3) Haciz bildiriminin yap lmas üzerine irket kat l mc n n mevcut birikimi üzerinden ve bu
maddede belirtilen hükümlere göre hesaplanan haczedilemeyecek k s m dü üldükten sonra bakiyeyi,
alaca a kar l k gelen k sm na kadar olmak üzere, derhal öder.
(4) Birinci ve üçüncü f kra uyar nca yap lan i lemler emeklilik gözetim merkezine bildirilir.
Emeklilik gözetim merkezi, bildirilen i lemleri kat l mc baz nda kaydeder.
(5) ; veren grup emeklilik sözle mesine ba l olarak aç lan bireysel emeklilik hesaplar na
uygulanacak hacizlerde, emeklilik sözle mesine hak kazanma süresi ko ulunun konulmu olmas
halinde, hak kazanma süresi sonunda kat l mc n n hak kazand birikim tutar bu hesaplamaya dahil
edilir.
(6) Bu maddede geçen hacze ili kin hükümler rehin, iflas ve ihtiyati haciz durumunda da
k yasen uygulan r. Haciz uygulamas nda, alacaklar ve üçüncü ah slar elinde haczedilen mallara dair
9/6/1932 tarihli ve 2004 say l ;cra ve ;flas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre i lem yap l r.
GEÇ C MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in yay m tarihinden önce uygulamada olan emeklilik
planlar ile emeklilik sözle meleri, yay m tarihinden itibaren dört ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine
uygun hale getirilir. Bu Yönetmeli in yürürlük tarihinden önce yap lan emeklilik sözle melerinde yer
alan giri aidat tutar na ve uygulama ekline ili kin hükümler, aksi kararla t r lmad kça sözle me sona
erene kadar geçerlili ini korur.
Yürürlükten kald r lan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 28/2/2002 tarihli ve 24681 say l Resmî Gazete’de yay mlanan Bireysel
Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmelik yürürlükten kald r lm t r.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yay m tarihinden dört ay sonra yürürlü e girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müste arl
yürütür.
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