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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI TUTARLARININ 
MÜSTEŞARLIĞA İADESİ HAKKINDA SEKTÖR DUYURUSU (2015/42) 

 

Bilindiği üzere, Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, katılımcının devlet katkısı hesabındaki hak 

kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, fon paylarının nakde dönüştüğü gün, 

emeklilik şirketleri tarafından Müsteşarlık hesaplarına ödenmektedir. Ancak, söz konusu ödemeler 

gerçekleştirilirken şirketlerce standart bir açıklama kullanılmaması ve ödemelerin farklı hesaplardan 

yapılması gibi nedenlerle ilgili ödemelerin eşleştirme, takip ve kontrollerinde aksaklıklar 

yaşanmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılmasını teminen ilgili iadelerin Müsteşarlığımıza yazılı 

olarak, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ise yazılı ya da elektronik imzalı bildirimler ile iletilecek 

hesap/hesaplar üzerinden yapılması ve ödeme aşamasında standart bir açıklama metni kullanılması 

gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda, 01  Aralık 2015 tarihinden itibaren şirketlerce yapılan hak kazanılmayan tutarların 

iadesine ilişkin tüm ödemeler, şirketlerce aşağıda bulunan tabloda belirtilen formata uygun olarak 

bildirilen hesap/hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek olup, söz konusu ödemeler gerçekleştirilirken 

açıklama olarak, ekteki tabloda yer alan “İlgili şirkete ait Gözetime Esas Veri gönderimlerinde 

kullanılmakta olan şirket numarası” ile birlikte “Şirket Adı” ve “DK İadesi” yazılacaktır. (“XX–Şirket 

Adı–DK İadesi” formatında kullanılmalıdır). 01/12/2015 tarihinden itibaren şirketlerce, her şirketin 

belirtmiş olduğu ilgili hesap/hesaplardan yapılacak olan ilgili tüm ödemeler, ilgili hesap/hesaplar 

üzerinden takip ve kontrol edilecektir. 

 

Bu itibarla, hak kazanılmayan devlet katkısı tutarının iadesinde kullanılmak üzere şirketinizce 

belirlenecek hesap/hesaplara ilişkin bilgilerin 01/12/2015 tarihine kadar, bu tarihten sonra ilgili 

hesap/hesaplarda yapılacak değişikliklerin ise değişikliğin geçerli olacağı tarihten en az üç iş günü 

önce Müsteşarlığımıza ve Emeklilik Gözetim Merkezi’ne yukarıda belirtilen formata uygun şekilde 

iletilmesi gerekmektedir.  

 

 

Kod
*
 Şirket Adı Banka Adı Şube Adı Banka Hesap Numarası 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
*
 Gözetime Esas Veri gönderimlerinde kullanılmakta olan şirket numarası yazılacaktır. 



EK: 

 

Kod Şirket Adı 

22 GROUPAMA 

23 ASYA 

24 ANADOLU 

25 AVIVASA 

26 AEGON 

29 AXA 

33 METLIFE 

34 FİNANS 

36 CARDIF 

37 ERGO 

42 GARANTİ 

45 HALK 

52 ALLIANZ H. 

69 NN 

82 VAKIF 

94 ZİRAAT 

95 ALLIANZ Y. 

32 FİBA 

58 KATILIM 

 

 


