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BİREYSEL EMEKL İLİK SİSTEMİNDE YAPILAN YEN İ 
DÜZENLEMEYE İLİŞKİN SİGORTACILIK HESAP 

PLANINDA YAPILAN DE ĞİŞİKL İKLERE DA İR SEKTÖR 
DUYURUSU 

 
Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan değişikli ğe paralel olarak Sigortacılık Tek 

Düzen Hesap Planında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. 
 
Bu çerçevede Bilanço Hesaplarına;  
 
127021 Katılımcılar (Emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilmiş olan katkı 

payı ve getirilerinin saklayıcı kuruluş nezdinde takip edildiği hesap) 
 
127022 Devlet Katkısı (4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine gore emeklilik 

yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilmiş olan devlet katkıları ve getirilerinin saklayıcı 
kuruluş nezdinde takip edildiği hesap) 

 
127051 Katılımcılar (Katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği fonlardan tahakkuk 

etmiş olan fon işletim giderlerinden alacaklarının takip edildiği hesap) 
 
127052 Devlet Katkısı (Devlet katkılarının yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım 

fonlarından tahakkuk etmiş olan fon işletim giderlerinden doğan alacaklarının takip edildiği 
hesap) 

227021 Katılımcılar (127021 in 1 yıldan uzun vadelisi) 
 
227022 Devlet Katkısı (127022 nin 1 yıldan uzun vadelisi) 
 
327011 Katılımcılar (Emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilmiş olan katkı 

payı ve getirileri dolayısıyla katılımcıya olan borçların takip edildiği hesap ) 
 
327012 Devlet Katkısı (4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre katkı emeklilik 

yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilmiş olan devlet katkıları ve getirileri dolayısıyla 
katılımcılara borçların takip edildiği hesap) 

 
32703 Saklayıcı Şirkete Borçlar hesabının ismi 32703 Saklayıcı Şirkete ve EGM’ ye 

Borçlar olarak değiştirilmi ştir. 
 
327031 Saklayıcı Şirkete Borçlar (Saklayıcı şirkete olan borçların takip edildiği hesap) 
 
327032 EGM’ ye Borçlar (EGM’ye olan borçların takip edildiği hesap) 
 
327061 Katılımcılar (Fon payı alım talimatı verilen katkı paylarının, takası 

gerçekleşinceye kadarki süre içinde takip edildiği hesap ) 
 
327062 Devlet Katkısı (Fon payı alım talimatı verilen devlet katkılarının, takası 

gerçekleşinceye kadarki süre içinde takip edildiği hesap) 
 



32707 EGM’ye Borçlar hesabının ismi 32707 İade Edilecek Devlet Katkıları  olarak 
değiştirilmi ştir. (İade Edilecek devlet katkıları: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre 
katılımcılar tarafından hak kazanılmayarak iade edilecek devlet katkısına ilişkin bireysel 
emeklilik hesabındaki tutarların, haksız olarak ödenen devlet katkılarının ve 6183 sayılı 
Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı tutarlarının takip edildiği hesap)  

 
327071   Devlet Katkısı (Ana Para Kısmı) 
 
327072   Gecikme Zammı (6183 sayılı kanuna göre hesaplanan gecikme zammı) 
 

 427011   Katılımcılar (327011 in 1 yıldan uzun vadelisi) 
 
 427012   Devlet Katkısı (32702 nin 1 yıldan uzun vadelisi) 

 
alt hesapları açılmıştır. 
 

Ayrıca, Gelir Tablosu Hesaplarına;  
 
64001 Katılımcılar (Katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım 

fonlarından tahsil edilen fon işletim gider kesintisinin takip edildiği hesap) 
 
64002 Devlet Katkısı (Devlet katkılarının yatırıma yönlendirildiği katkı emeklilik 

yatırım fonlarından tahsil edilen fon işletim gideri kesintisinin takip edildiği hesap) 
 
650 Fon İşletim Giderleri(-) hesabının ismi 650 Toplam Fon Giderleri olarak 

değiştirilmi ştir. 
 
65001 Fon İşletim Gider Kesintisi 
 
650011 Katılımcılar (Katılımcıların katkı paylarına dair fon yönetim ücretinin takip 

edildiği hesap) 
 
650012 Devlet Katkısı (Devlet katkısı hesabındaki tutarlara dair fon yönetim ücretinin 

takip edildiği hesap) 
 
65002 Diğer Giderler (Emeklilik yatırım fonundan yapılan kesintilerin fon toplam 

gider kesintisi oranını aşması durumunda kurucu sıfatıyla yapılan harcamaların takip edildiği 
hesap) 

 
654 Ceza Ödemeleri 
 
65401 Gecikme Zammı (6183 sayılı kanuna göre hesaplanan gecikme zammının takip 

edildiği hesap) 
 
65402 Gecikme Cezası (Zamanında yatırıma yönlendirme yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi durumunda hesaplanan gecikme cezasının takip edildiği hesap)  
 

alt hesapları ile ana hesabı açılmıştır. 


