
Değerli Meslektaşımız;  

Bilindiği üzere Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye İş Bankası arasında Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 

ödemelerinin Türkiye İş Bankası aracılığıyla alınması hususunda meslektaşlarımıza avantajlar sunan 

bir protokol bulunmaktadır.   

Buna göre meslektaşlarımız SGK ödemelerini Türkiye İş Bankası aracılığıyla alması durumunda, SGK 

ödemelerinin ilgili aya ilişkin tutarının Binde 1,8'i oranında bireysel emekliliklerine ek katkı 

sağlanmaktadır. Bu da meslektaşlarımızın daha yüksek emeklilik birikimine ulaşmasını sağlamaktadır.  

Meslektaşlarımızın talebi doğrultusunda hak edilen ek katkı payı kendi hesabı yerine eşi ya da 18 yaş 

üstü çocuğunun plan kapsamındaki bireysel emeklilik hesabına da aktarılmaktadır.  

Belirli yaş aralıklarına göre ödeme yapılmak suretiyle sisteme dahil olunabilmektedir.  

Ödenmiş olan her katkı payına devlet de %25 ek katkı payı vermektedir.  

Bireysel emeklilik için ödenen aylık katkı payları ayrıca bireysel emeklilik fonlarında değer 

kazanmaktadır.  

Sisteme toplu para ile giriş yapmak mümkündür.   

Ödemeler talep halinde dondurulabilir, talep halinde kaldığı yerden devam ettirilebilir.  

Sistemde kalınan süre boyunca emeklilik fonları vergiden muaftır.  

Bireysel emeklilik sisteminde Lehtar belirlenebilmektedir. Katılımcının vefatı durumunda hiçbir kesinti 

olmaksızın tüm birikimler belirlenen Lehtara bırakılabilir.  

Acil durumlarda bireysel emeklilik şirketi tarafından ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti 

sunulmaktadır.  

01.01.2016 itibariyle Bireysel Emeklilik Sisteminde bazı yenilikler gerçekleştirilecektir. 

Kesintilere üst limit geliyor… 

- Sözleşmenizin ilk 5 yılı içerisinde, bireysel emeklilik hesabınıza yatırdığınız katkı payları 

üzerinden yapılacak giriş aidatı ve yönetim gider kesintisinin toplamı, her yıl için, ilgili yılın ilk 

6 ayındaki aylık asgari brüt ücretin %8,5’ini aşamayacak. 

- Sözleşmenizin 6.yılından itibaren, yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar yapılacak 

toplam kesinti tutarı (giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi toplamı) 

devlet katkısı hesabınızda bulunan tutarın belli bir oranını aşamayacak (6.yılda %60, 7.yılda 

%70, 8.yılda %80, 9.yılda %90, 10.yıl ve sonrasında %100’ü). 

- Birikim toplamı yıllık asgari brüt ücretin 10 katından fazla olan sözleşmeler için bu üst limet 

uygulanmayacak. 

Düzenli ödemeler daha da önem kazanıyor… 

- Vadesi  01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerinizi, ödeme tarihini takip eden 90 gün 

içinde yapmamanız durumunda sözleşmeniz “düzensiz ödeme” statüsüne alınacak. 

- Düzensiz ödeme statüsündeki sözleşmeler, 2021 yılından itibaren devlet katkısı ile 

ilişkilendirilen kesinti sınırlaması uygulamasından yararlanamayacak. 

- Kesinti sınırlaması avantajından faydalanabilmeniz için, ödemelerinizi düşük ancak düzenli 

yapmanızı tavsiye ederiz. 



Fon toplam gider kesintisine iade uygulaması geliyor… 

- 01.01.2021 tarihinden sonra sözleşmenizin 6.yılından itibaren her sözleşme yılının sonunda, 

yapılan fon toplam gider kesintisinin belli bir oranı bireysel emeklilik hesabınızdaki fonlara 

iade edilecek. 

- İade oranı 6.yılda %2,5 olmak üzere her yıl bir önceki yılda geçerli iade oranının 2,5 puan 

artırılması şeklinde uygulanacak ve 15.yıl sonrasında %25 olacak. 

- Sözleşmelerinizde 2013 yılından itibaren kesilen fon toplam gider kesintisi iade kapsamına 

alınacak. Fon toplam gider kesintisinin, hesaplama tarihi itibarıyla mevcut birikiminizin 

%1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmayacak 

Oldukça avantajlı olan ve üyelerimizin sadece %50 sinin değerlendirdiği bu hususları 

meslektaşlarımızın tekrar bilgisine sunarız.  

Saygılarımızla 

SAMSUN ECZACI ODASI 

 

SGK ödemesini İşbankası aracılığıyla alarak buna bağlı olarak BES hesabı açtıran, ortalama 55.000 TL 

SGK cirolu bir eczanenin BES’e minimum katkı payını düzenli olarak yatırarak sistemde kaldığı 72 ay (6 

yıl) sonucunda,TEB ile İşbankası arasındaki protokol gereği BES hesabına aktarılan ek katkı payları 

toplamı, düzenli olarak ödenen katkı payları toplamı, BES fonlarının getirileri toplamı ile Devlet katkı 

payları toplamı tabloda belirtilmiştir. 

                               -ÖRNEKTİR - 


