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Ömürler uzadı. 
Eskiden 
60’larındaki 
insanlara yaşlı 
derken, bugün 

70’lerinde vefat eden birisi için 
“aramızdan ayrılmak için gençti” 
deyip üzülüyoruz. Şunu da 
biliyoruz ki, insan bedeni 
yaşlansa da ruhu genç kalıyor. 
Emeklilik günlerinde de gezip 
tozmak, torunlarına çocuklarına 
hediyeler almak, harcamak 
istiyor. Ancak, devletin verdiği 
emeklilik maaşlarıyla bırakın 
gezip tozmayı, karın doyurmak 
bile zor bir hale geldi. İşte bu 
nedenle devletin emeklilik 
sistemini tamamlayıcı bir rol 
üstlenen bireysel emeklilik 
sistemi (BES) büyük önem 
taşıyor. 

BES birikim yapmak 
için iyi bir araç
Ülkemizde 2003 yılında hayata 
geçirilen BES, 17 yılda birçok 
yeni ve ek düzenlemeyle birlikte, 
kişilere birikim yapmaları için iyi 

bir araç olmaya devam ediyor. 
Biz insanların harcama ve 
birikim yapmakla ilgili genel 
eğilimleri “Harcadıktan sonra 
kalanı biriktiririm” şeklinde. E 
hayat pahalı, gelir sınırlı, 
ihtiyaçlar sonsuz. Böyle olunca 
biriktirmeye çoğu zaman pek de 
bir şey kalmıyor. Dolayısıyla 
henüz harcama yapmadan 
biriktirmemizi sağlayan, her ay 
gelirimizden otomatik olarak 
birikim tutarını çeken bir sistem, 
bizi biriktirmeye zorlamış oluyor. 
Gelecekteki “emekli Ahmet”, 
bugünkü “çalışan Ahmet’e” bir 
mesaj gönderebiliyor olsa bu 
sisteme girdiği için “Teşekkürler, 
aklınla bin yaşa” derdi.

BES’teki haklarımızı ve 
sorumluluklarımızı bilelim
Bilmek, öğrenmek ve anlamaya 
çalışmak en değerli hazinemiz. 
Bu, her konu için geçerli. Hele ki 
de söz konusu olan geleceğimiz 
için para biriktirmekse. BES’teki 
haklarımızın en önemlilerinden 
biri “paramızı nasıl 
değerlendireceğimizi kendimizin 
seçiyor olması”. BES için bir 
emeklilik şirketi (17 şirket var 
toplamda) ile anlaşıyoruz. 
Ardından paramızı bu emeklilik 
şirketinin fonlarına yatırıyoruz. 
Tabii fonlar çeşit çeşit. Seçim 
yaparken birçok kriteri göz 
önüne almamız gerek: Yaşımız, 
sistemde ne kadar kalacağımız, 
ne kadar biriktirmek istediğimiz, 
risk anlayışımız gibi...
Paramızı hangi fonlara 
yatıracağımıza karar verdik 
diyelim. İşimiz burada bitmiyor. 

İstersek fonlarımızı sene içinde 6 
defa değiştirebiliyoruz. Ayrıca 
emeklilik şirketimizden memnun 
değilsek, onu da yılda 1 defa 
değiştirme hakkımız var.

Fonları nasıl seçeceğiz, 
nasıl değiştireceğiz?
“Ben ekonomist miyim, finansçı 
mıyım, ne anlarım fon 
seçmekten” dediğinizi duyar 
gibiyim. Çok da haklısınız. 
Finansal piyasalardan, yatırım 
araçlarından, fonlardan anlıyor 
bile olsanız bu işe vakit ayırmak 
istemiyor olabilirsiniz. İşte size 
çözüm önerim:

İyi Gelir, birikimlerinize 
iyi gelecek!
Ludens’in bir alt markası olan 
“İyi Gelir” ile emeklilik 
birikimlerinizi yönetmeniz artık 
çok kolay. Tek yapmanız gereken 
İyi Gelir’in web sitesine (iyigelir.
net) veya mobil uygulamasına 
girmek. Öncelikle yatırımcı 
davranışınızı analiz ediyoruz. 
Böylelikle yatırımcı davranışınıza 
uygun fonlarla birikimlerinizi 
yönetmenize yardımcı oluyoruz. 
Fon alım/satım, değiştirme 
işlemlerini emeklilik şirketinize 
vereceğiniz talimatla 
yaptırıyorsunuz. Birikimlerinizi 
sizin için doğru fonlara 
koyduktan sonra işimiz bitmiyor. 
Piyasaları sürekli takip ederek ve 
parametreleri inceleyerek hiçbir 
yatırım fırsatını kaçırmadan 
birikimlerinizi arttırmanıza 
yardım ediyoruz. 
Size düşen ise birikimlerinizin 
getirisini istediğiniz zamanda ve 
istediğiniz yerden izlemek. 
Birikimlerinizi, bilimin ve 
teknolojinin bileşimine bırakarak 
güvenle yönetiyorsunuz. Artık 
“BES getirilerim ne oldu”, “bu 
dönemde hangi fonları almak 
lazım”, “emeklilik fonlarımı 

değiştirsem mi” gibi soruları 
sormanıza gerek yok. 
Teknolojinin yardımıyla kolayca, 
hızlı ve şe� af bir şekilde “İyi 
Gelir” ile birikimlerinizi 
yönetiyorsunuz. Üstelik eğlenceli! 
Para konusu artık canınızı 
sıkmasın! 
“Vaktim yok”, “ben ne anlarım 
finanstan”, “bu işler çok karışık”, 
“birikimim çok küçük”, “kim 
bana yardım eder ki” gibi sorular 
artık geride kaldı. “İyi Gelir” sizin 
gibi küçük birikim sahiplerine 
yardım etmek için çalışıyor. 
Üstelik hiçbir ücret ödemenize 
gerek yok.
Emekli Ahmet o kadar 
çalışmanın ardından iyi bir 
emekliliği hak etmiyor mu sizce? 

Gelin ona bu fırsatı verin. “İyi 
Gelir” emekliliğinize iyi gelecek! 

Emeklilik fonları çok yakında 
“İyi Gelir”de
“İyi Gelir” uygulaması haziran 
ayında faaliyete geçti. Mevcut 
durumda, “İyi Gelir” yatırım 
fonları konusunda küçük birikim 
sahiplerine destek sağlıyor. 
Emeklilik fonlarıyla ilgili 
geliştirmelerimiz devam ediyor. 
Ağustos ayından itibaren BES’teki 
katılımcıların faydalanacağı 
“emeklilik fonları” ile ilgili 
fonksiyonlarımız yayına alınacak. 
Sizleri ağustos ayında yanımızda, 
uygulamalarımızda görmek bizi 
çok mutlu edecek. İyi günlerde 
“İyi Gelir”de görüşmek üzere... 


