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Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulaması 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan 26.11.2013 tarih ve GVK-
92/2013-7 sayılı Sirküler’de bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması 
hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 

Sirkülere göre yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına 
emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu (VASA) 
veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt 
planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlerden, 6327 sayılı Kanunun 30 
uncu maddesinin yürürlük tarihi olan 29/6/2012 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar bireysel 
emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, aktarım aşamasında gelir vergisinden istisna edilecektir. 

Burada istisna edilen tutarlar, üyeleri tarafından bu kuruluşlara ödenen anapara tutarlarının 
değerlendirilmesi sonucu doğan getiri tutarlarını ifade etmektedir. 

4632 sayılı Kanunun 6327 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesi kapsamında 29/6/2012 
tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar yapılan aktarımlar için; 18/4/2013 ve sonrasında aktarım 
tarihinden itibaren üç yıl içinde birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak bireysel emeklilik 
sisteminden çıkılması durumunda aktarım nedeniyle istisna edilen getiri tutarlarının tamamı üzerinden, 
çıkış aşamasında ilgili emeklilik şirketi tarafından % 3,75 oranında tevkifat yapılacaktır. 

Katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm nedeniyle sistemden çıkılması veya aktarım tarihinden 
itibaren bireysel emeklilik sisteminde üç yıl kalındıktan sonra sistemden çıkılması durumunda, aktarım 
nedeniyle istisna edilen getiri tutarları üzerinden tevkifat yapılmayacaktır. 

29/6/2012 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar yapılan aktarımlar için, aktarım tarihinden 
itibaren üç yıl içinde sistemden çıkılması durumunda, madde kapsamında yapılan aktarım sonrasında 
bireysel emeklilik sisteminde elde edilen irat tutarları üzerinden % 15 oranında tevkifat yapılacaktır. 

 

Söz konusu sirkülerin tam metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=bbaUQqGwzrAVwtzB&type=sirkuler 
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Saygılarımızla, 

 

 

IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


