
 

 

  AYRILMA BİLGİ FORMU  Lütfen arka sayfayı çeviriniz. 

  TEŞVİK 
  
• Ödeyeceğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar 

devlet tarafından hesabınıza “devlet katkısı” olarak 
ödenmektedir. 

 
• Emeklilik yatırım fonlarının yatırım gelirleri üzerinden, 

nemalanma aşamasında vergi alınmamaktadır. 
 

ESNEKLİK 
  
• Yılda 4 defa emeklilik planınızı, 6 defa fon dağılımınızı ve 

(bir şirkette ilk defa akdettiğiniz sözleşmenizin yürürlük 
tarihini müteakip en az iki yıl geçmesi şartıyla) 1 defa 
emeklilik şirketinizi değiştirebilirsiniz. 

 
• Katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. 

MEVCUT AVANTAJLARINIZ 

 

AYRILMA HALİNDE KAYBEDECEKLERİNİZ 

                   itibarıyla hesap bilgileriniz aşağıda belirtilmiştir.                          

 

 

Birikim ve Devlet Katkısı Toplamı    TL 

Birikim TL 

• Anapara TL 

• Getiri TL 

Devlet Katkısı Hesabındaki Birikim TL 

• Devlet Katkısı Ana Para TL 

• Devlet Katkısı Getiri TL 

Kesintiler TL 

• Gelir Vergisi Kesintisi* TL 

• Giriş Aidatı Kesintisi  TL 

Ayrılma Halinde Ödenecek Tutar TL 

• Birikim TL 

• Hak Edilen Devlet Katkısı Tutarı** TL 

Ayrılma halinde ödenecek tutar hesaplanırken önce vergi kesintisi 
yapılır, sonra varsa giriş aidatı düşülür.  
Gelir vergisi kesintisi, birikim ve devlet katkısı getirilerinin toplamı 
üzerinden yapılır.  

 GENEL KATILIMCI / FORM BİLGİLERİ                     DİĞER HUSUSLAR 

GENEL KATILIMCI BİLGİLERİ 
 
• Adı  :  

• Soyadı :  

• T.C. Kimlik No. : 

• Plan No  : 

• Bireysel Emeklilik Sözleşme No.: 

• Sözleşme Yürürlük Tarihi    : 

FORM BİLGİSİ 

• Formun Tanzim Tarihi  : 

• Formu Düzenleyen Şirket : 

    Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 

 

 

*   - 10 yıldan önce çıkmanız halinde: %15 
- 10 yılı doldurarak ancak 56 yaşını tamamlamadan   
önce çıkmanız halinde: %10 
- 10 yılı doldurarak ve en az 56 yaşını tamamlayarak  
çıkmanız halinde: %5 

oranında getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. 
 ** Devlet katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde 
kalırsanız %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalırsanız %35’ine, 
en az 10 yıl sistemde kalırsanız %60’ına, emeklilik hakkı 
kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsanız 
tamamına hak kazanabilmektesiniz. 
• Emeklilik sözleşmenizi sonlandırmanız nedeniyle, 

31.12.2014 tarihine kadar ödeyeceğiniz katkı payları 
için devlet katkısı ödenmeyecektir. (29.05.2012 tarihi 
itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde bulunan 
katılımcılar için geçerlidir.) 

• Sistemde başka emeklilik sözleşmeleriniz varsa; 
sistemden ayrılma kararını vermeden önce, bu 
sözleşmelere ilişkin bilgiler ile bu sözleşmelerden 
emeklilik hakkını kazanıp kazanmadığınızı 
sözleşmelerinizin bulunduğu şirketlerden sorunuz. 

• En az bir sözleşmeden emeklilik hakkını kazandıysanız, 
ilgili mevzuat uyarınca, tüm diğer sözleşmelerden de 
emeklilik hakkını kazanmış sayılırsınız. 

• Sistemden ayrılma işleminizin tamamlanması için 
Ayrılma Talep Formu’nu doldurup imzalayarak, faks 
veya posta yoluyla şirketimize göndermeniz 
gerekmektedir. 
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