
Emeklilikte rahat etmek
herkesin hakkı.
Siz de bugünden

birikime başlayın,
geleceğe güvenle bakın.

ESNAFA ÖZEL
EMEKLİLİK PLANI



BES Nedir?
Bireysel emeklilik sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız 
süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma 
yönlendirilmesini sağlayan, devlet katkısı ile desteklenmiş, 
gönüllü katılıma dayalı olan özel bir emeklilik sistemidir. 
Çalıştığınız dönemde sahip olduğunuz hayat standardınızı, 
emeklilik döneminizde devam ettirmeniz mümkün
olmayabilir. Bu nedenle BES’i; emeklilik döneminizde size
ek bir gelir sağlayan, o dönemdeki refah seviyenizi artırmayı 
amaçlayan bir tasarruf aracı olarak görmelisiniz. Bireysel 
emeklilik sistemine herkes katılabilir. Sistemde en az 10 yıl 
kalıp 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

BES’in Avantajları
BES, size her aşamada başka hiçbir yatırım aracında
bulunmayan avantaj ve teşvikler sunar.

Katkı payı öderken %30 devlet katkısı
BES’te, (işverenler tarafından ödenenler hariç) bireysel
emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %30'una 
karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak sizin adınıza ödenir. 
Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı payları için 
başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısı 
avantajından belirlenen limitler dâhilinde faydalanabilirsiniz.

Kimler devlet katkısı alabilir?
Sisteme dâhil olan T.C. vatandaşı ve mavi kart sahibi herkes 
devlet katkısından faydalanabilir.

Devlet katkısının üst sınırı nedir?
Bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin %30'una kadar 
devlet katkısı elde edebilirsiniz. Dolayısıyla katkı payınızı 
bütçenizin elverdiği en yüksek tutarda belirlemeniz, sistemin 
sunduğu benzersiz devlet katkısı avantajından azami ölçüde 
faydalanabilmenizi sağlayacaktır.

Devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için hak kazanma süreleri 
bulunmaktadır. Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile vefat veya maluliyet 
nedeni ile ayrılanlar devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanırlar.

Ödediğiniz Aylık Katkı Payı

Aylık Devlet Katkısı Tutarı

Yıllık Devlet Katkısı Tutarı

350 TL

105 TL

1.260 TL

600 TL

180 TL

2.160 TL

800 TL

240 TL

2.880 TL

1.000 TL

300 TL

3.600 TL



Esnafa Özel Emeklilik Planı’nın
Özellikleri
Ferdi bir emeklilik planına göre özel avantajlar içeren
“Esnafa Özel Emeklilik Planı” ile geleceğiniz için bugünden 
yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Esnafa özel hazırladığımız bu planda, ödediğiniz katkı payı 
tutarına bağlı olarak yönetim gider kesintisi %0’a kadar 
düşmekte, ayrıca ücretsiz hizmetler sunulmaktadır. Üstelik 
eşiniz ve çocuklarınız da bu çok avantajlı plana dâhil olarak,
gelecekleri için bugünden yatırım yapmaya başlayabilirler. 
Dilerseniz siz de onlar adına katkı payı ödeyebilirsiniz.

Asgari katkı payı
Esnafa Özel Emeklilik Planı’na aylık 350 TL’den başlayan 
katkı paylarıyla dâhil olabilirsiniz. Katkı payı ödemelerinizde 
bir üst limit bulunmamaktadır. Daha yüksek katkı payları 
ödeyerek dilerseniz daha yüksek birikimler elde edebilirsiniz. 
Ödediğiniz katkı payının yüksek olması, birikiminizin de 
daha yüksek olmasını sağlayacaktır.
Katkı payı ödemelerinizi, aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık 
sıklıklarda; kredi kartıyla, otomatik ödeme talimatıyla ya da 
nakit olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Size Özel Avantajlar
Sunulan avantaj ve hizmetlerle kendini ayrıcalıklı hissetmek 
isteyen tüm esnafımız ile birlikte eş ve çocuklarını da bu 
plana davet ediyoruz.

BES Nedir?
Bireysel emeklilik sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız 
süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma 
yönlendirilmesini sağlayan, devlet katkısı ile desteklenmiş, 
gönüllü katılıma dayalı olan özel bir emeklilik sistemidir. 
Çalıştığınız dönemde sahip olduğunuz hayat standardınızı, 
emeklilik döneminizde devam ettirmeniz mümkün
olmayabilir. Bu nedenle BES’i; emeklilik döneminizde size
ek bir gelir sağlayan, o dönemdeki refah seviyenizi artırmayı 
amaçlayan bir tasarruf aracı olarak görmelisiniz. Bireysel 
emeklilik sistemine herkes katılabilir. Sistemde en az 10 yıl 
kalıp 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

BES’in Avantajları
BES, size her aşamada başka hiçbir yatırım aracında
bulunmayan avantaj ve teşvikler sunar.

Katkı payı öderken %30 devlet katkısı
BES’te, (işverenler tarafından ödenenler hariç) bireysel
emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %30'una 
karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak sizin adınıza ödenir. 
Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı payları için 
başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısı 
avantajından belirlenen limitler dâhilinde faydalanabilirsiniz.

Kimler devlet katkısı alabilir?
Sisteme dâhil olan T.C. vatandaşı ve mavi kart sahibi herkes 
devlet katkısından faydalanabilir.

Devlet katkısının üst sınırı nedir?
Bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin %30'una kadar 
devlet katkısı elde edebilirsiniz. Dolayısıyla katkı payınızı 
bütçenizin elverdiği en yüksek tutarda belirlemeniz, sistemin 
sunduğu benzersiz devlet katkısı avantajından azami ölçüde 
faydalanabilmenizi sağlayacaktır.

Devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için hak kazanma süreleri 
bulunmaktadır. Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile vefat veya maluliyet 
nedeni ile ayrılanlar devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanırlar.

Yatırım danışmanlığı bülteni
Planınız kapsamında, alanında uzman İş Portföy Yönetimi 
tarafından hazırlanan “Anayorum” e-posta adresinize her ay 
gönderilir. Böylece yatırım kararlarınıza kendiniz yön 
verebilirsiniz.

Acil ambulans ve sağlık danışmanlığı
hizmeti
Acil durumlarda S.O.S International Ambulans Servisi 
A.Ş.'nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı
hizmetinden kendiniz ve birinci derece yakınlarınız için  



ücretsiz, acil kapsamına girmeyen durumlarda ise
ambulans hizmetinden %30 indirimli yararlanabilirsiniz.

İş Kültür Yayınları’ndan indirim
İş Kültür Yayınları internet sitesinden yapacağınız 
alışverişlerde indirim avantajından yararlanırsınız.

AHE Online ve AHE Mobil ile işlem kolaylığı
İnternet sitemizdeki AHE Online'a veya AHE Mobil'e
T.C. Kimlik / Müşteri Numaranız ve internet şifreniz ile
kolayca giriş yaparak, istediğiniz zaman ürünlerinizi
inceleyebilir; bireysel emeklilik hesabınız için düzenli
ödeme talimatı verebilir, katkı ve ek katkı paylarınızı
anında ödeyebilir veya fon dağılım değişikliğinizi kolayca 
gerçekleştirebilirsiniz.

Sosyal güvenlik danışmanlığı hizmeti
Sadece bireysel emeklilik müşterilerimize sunulan bu hizmet
sayesinde, kendiniz ve sevdiklerinizin sosyal güvenlik sistemi 
hakkındaki sorularını uzman danışmanımıza yöneltebilirsiniz.
Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili tüm sorularınızı internet 
sitemizdeki formu doldurarak kolayca iletebilirsiniz.



ile hemen tanışın 
Birikimlerinizi en doğru şekilde değerlendirmek için fon 
uzmanı olmanıza gerek yok. Bu iş için size özel, pek akıllı bir 
bireysel emeklilik fon uzmanı FonMatik ROBO var.
FonMatik ROBO, yatırımcı karakterinize göre size en uygun
fon dağılımını belirler, sizi meşgul etmeden gerekli gördükçe 
otomatik değiştirir, yaptığı değişiklikleri ve fon getirilerinizi 
sizinle düzenli olarak paylaşır. FonMatik ROBO’ya AHE 
Mobil’den veya internet sitemizdeki
AHE Online’a giriş yaparak hemen dahil olabilirsiniz.

Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim 
Anadolu Sigorta'dan satın alacağınız ürünlerde indirim 
avantajından faydalanırsınız.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında
indirim 
Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmanız durumunda, 
anlaşmalı olduğunuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir,
indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
Detaylar için www.anadoluhayat.com.tr’yi ziyaret
edebilirsiniz. 



Esnafa Özel Emeklilik Planı'nı
nasıl satın alabilirim?
En yakın İş Bankası şubesine veya
acentemize gelebilir ya da 0850 724 55 00
numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezimiz
üzerinden başvurarak
Esnafa Özel Emeklilik Planı'nı satın alabilirsiniz.

AHE Mobil’i indirin,
işlemlerinizi hızlı ve
kolayca gerçekleştirin!
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