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KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİRİKEN
ALINMAMASI DURUMUNDA HAZİNEYE KALMASI.

PARALARIN

SÜRESİNDE

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK 27.12.2018 tarih ve 30638 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, bu yönetmelik ile
09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakkında Yönetmeliğinin 26.ıncı maddesinden sonra gelmek üzere Madde 26/A ile eklenen
“Hak sahiplerince aranmayan paralar”la ilgili hususlar aşağıdadır.
1-) Emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre, hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar (birikim
ve hak edilen devlet katkısı toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine göre şirketçe
katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen yatırım tercihi ile
uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda eski sözleşme ile ilişkili yeni bir hesap açılarak
nemalandırılacak. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse ödenecektir.
2-) 10 yıllık süre içinde hak sahiplerince talep edilmeyen paralar, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına (TCMB) aktarılana kadar ilgili hesapta nemalandırılmaya devam
edecektir.
Bu paralar, onuncu yılın tamamlanmasını takip eden yılbaşından itibaren altı ay içinde
katılımcının ya da çalışanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası (yabancı uyruklular için
Merkezi Nüfus İdare Sisteminden alınmış kimlik numarası veya EGM’den alınmış kimlik numarası,
29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki
katılımcılar için mavi kart numarası) tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası ve hak
sahiplerince aranmayan para miktarını gösterir şekilde tanzim edilecek bir cetvel ile
hak sahipleri tarafından aranmamış paralar için TCMB nezdinde Bakanlık emrine
açılan hesaba aktarılacaktır.
Aktarılan paralar, Bakanlık ile TCMB arasındaki cari nemalandırma usul ve esasları çerçevesinde
nemalandırılacaktır.
3-) TCMB nezdinde açılan hesaptaki paralar, aktarımı müteakip iki yıl içinde hak
sahiplerince talep edilmesi hâlinde, ilgililere ödenecek; talep edilmemesi durumunda
Hazinece gelir kaydedilecektir.
Yönetmeliğe

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181227-5.htm

linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sisteminde alacakları olanların dosyalarını itina ile takip etmelerini
önemle hatırlarız.
Bilgilerinize sunarız.
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