
 

 

 

  AYRILMA B LG  FORMU  Lütfen arka sayfayı çeviriniz. 

  TE V K 

  

• Ödeyece iniz katkı paylarının %25’ine kar ılık gelen tutar 
devlet tarafından hesabınıza “devlet katkısı” olarak 
ödenmektedir. 

 
• Emeklilik yatırım fonlarının yatırım gelirleri üzerinden, 

nemalanma a amasında vergi alınmamaktadır. 

 

ESNEKL K 
  
• Yılda 4 defa emeklilik planınızı, 6 defa fon da ılımınızı ve 

(bir irkette ilk defa akdetti iniz sözle menizin yürürlük 
tarihini müteakip en az iki yıl geçmesi artıyla) 1 defa 
emeklilik irketinizi de i tirebilirsiniz. 

 

• Katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. 

MEVCUT AVANTAJLARINIZ 

 

AYRILMA HAL NDE KAYBEDECEKLER N Z 

 

 

(1 Önce getiri üzerinden hesaplanan vergi kesintisi, sonra varsa 

giri  aidatı dü üldükten sonra kalan tutar belirtilecektir.) 

Mevcut birikim ve devlet katkısı 

(..../..../.....itibarıyla) 

 Anapara 

 Getiri 

 Devlet katkısı hesabındaki 

toplam tutar 

 

 

 

 

Kesintiler 

 Giri  aidatı kesintisi 

 Gelir vergisi kesintisi* 

 

 

 

 
Ayrılma halinde ödenecek tutar 

 
 Birikim1 
 Hak edilen devlet katkısı 

tutarı** 

 

 

 

 

 

GENEL KATILIMCI / FORM B LG LER  D ER HUSUSLAR 

GENEL KATILIMCI B LG LER  

• Kat ı l ımc ı Ad ı-Soyad ı: 

• Kat ı l ımc ı T.C. Kimlik Numaras ı: 

• Plan No: 

• Bireysel Emeklilik Sözle me Numaras ı: 

• Emeklilik Sözle mesi Yürürlük Tarihi:  

FORM B LG S  

• Formun Tanzim Tarihi: 

• Formu Düzenleyen irket: 

 

 

*    - 10 yıldan önce çıkmanız halinde: %15 
 - 10 yılı doldurarak ancak 56 ya ını tamamlamadan önce 

çıkmanız halinde: %10 
 - 10 yılı doldurarak ve en az 56 ya ını tamamlayarak 

çıkmanız halinde: %5 
oranında getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.  
** Devlet katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsanız 
%15’ine, en az 6 yıl sistemde kalırsanız %35’ine, en az 10 yıl 
sistemde kalırsanız %60’ına, emeklilik hakkı kazanarak veya 
vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsanız tamamına hak 
kazanabilmektesiniz. 
• Emeklilik sözle menizi sonlandırmanız nedeniyle, varsa 

di er emeklilik sözle melerinize 31.12.2014 tarihine kadar 
ödeyece iniz katkı payları için devlet katkısı 
ödenmeyecektir. (29.05.2012 tarihi itibarıyla bireysel 
emeklilik sisteminde bulunan katılımcılar için geçerlidir.) 
(Bu ifade 29.06.2014 sonrasında kaldırılacaktır.) 

• Sistemde ba ka emeklilik sözle meleriniz varsa; sistemden 
ayrılma kararını vermeden önce: 
- Bu sözle melere ili kin bilgiler ile bu sözle melerden 
emeklilik hakkını kazanıp kazanmadı ınızı sözle melerinizin 
bulundu u irketlerden sorunuz. 

• En az bir sözle meden emeklilik hakkını kazandıysanız, ilgili 
mevzuat uyarınca, tüm di er sözle melerden de emeklilik 
hakkını kazanmı  sayılırsınız. 

• Sistemden ayrılma i leminizin tamamlanması için Ayrılma 
Talep Formu’nu doldurup imzalayarak, faks veya posta 
yoluyla irketimize göndermeniz gerekmektedir. 
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