Genelge No: 2005/2
Kabul Tarihi: 11.04.2005
B REYSEL EMEKL L K HESAPLARININ EMEKL L K % RKETLER
L %K N GENELGE (Genelge No: 2005/2)

ARASINDA AKTARIMINA

1. Amaç ve Tan,mlar
Bu genelgenin amac , 07.04.2001 tarih ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi
Kanununun 5 inci maddesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmeli'in 22 nci ve 23 üncü
maddeleri uyar nca bireysel emeklilik sistemindeki kat l mc lar n bireysel emeklilik hesaplar ndaki
birikimlerinin, talep etmeleri halinde ba+ka bir emeklilik +irketine aktar lmas na ili+kin esas ve usulleri
belirlemektir.
Bu Genelgede geçen;
Mevcut +irket : Kat l mc n n aktar m öncesi bireysel emeklilik hesab n n oldu'u emeklilik +irketini,
Aday +irket : Kat l mc n n bireysel emeklilik hesab n aktarmak istedi'i emeklilik +irketini,
Emeklilik Gözetim Merkezi : Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim 4irketini,
Takasbank : 5MKB Takas ve Saklama Bankas Anonim 4irketini,
Aktar m tutar : Kat l mc n n dahil oldu'u emeklilik plan na göre, bireysel emeklilik hesab ndan
yap lacak kesintiler dü+üldükten sonra kalan aktar ma esas tutar
ifade eder.
2. Emeklilik Sözle0melerinde Aktar,m
Kat l mc , mevcut +irketindeki emeklilik sözle+mesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir y l geçtikten
sonra bireysel emeklilik hesab ndaki birikimlerinin ba+ka bir emeklilik +irketine aktar lmas n talep
edebilir. Kat l mc n n aktar m hakk n tekrar kullanabilmesi için aktar m yapt ' emeklilik +irketi ile
kurulan yeni emeklilik sözle+mesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir y l geçmesi +art aran r. Yeni
emeklilik sözle+mesi, aktar m tutar n n aday +irket hesaplar na intikal etmesiyle yürürlü'e girmi+ olur.
Kat l mc n n birikimleri; aday +irketteki bir emeklilik plan na aktar labilece'i gibi, kat l mc n n talep
etmesi ve gruplara yönelik emeklilik planlar na ili+kin uygun +artlar ta+ mas halinde aday +irketin
uygun görece'i gruplara yönelik haz rlanan emeklilik planlar ndan birine de aktar labilir.
Aktar m n gerçekle+ti'i tarih itibariyle aktar m tarihini takip eden dönemlere ili+kin ödemelerin mevcut
oldu'u hallerde, bu dönemlere ili+kin ödemeler emeklili'e hak kazan m na ili+kin sürenin hesab nda
dikkate al nmaz.
Aktar m talebinde bulunan bir kat l mc n n aktar m tutar n n eksi bakiye verdi'i hallerde, dahil olunan
emeklilik sözle+mesi kapsam nda mevcut +irkete olan yükümlülükler kat l mc taraf ndan
kar+ lan ncaya kadar aktar m hakk verilmeyebilir.
3. Grup Emeklilik Sözle0melerinde Aktar,m
Grup emeklilik sözle+melerinde aktar m, grup emeklilik sözle+mesinin yürürlük tarihinden itibaren en
az bir y l geçmesi kayd yla yap labilir.
Grup emeklilik sözle+mesinin taraf olan her bir kat l mc , aksi kararla+t r lm + olmad kça grup emeklilik
sözle+melerine ili+kin aktar mlarda; emeklilik plan de'i+iklik hakk na ve gruba dahil oldu'u tarihten
itibaren en az bir y l geçmi+ olmas kayd yla bireysel olarak ba+ka bir +irkete aktar m hakk na sahiptir.
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4. Bireysel Hesaplardaki Birikimlerin Aktar,m Sürecinde Kat,l,mc,, Mevcut %irket ve Aday %irket
Taraf,ndan Yürütülecek 0lemler
Kat,l,mc,n,n Aktar,m Talebi
Birikimlerini bir ba+ka emeklilik +irketine aktarmak isteyen kat l mc aday +irkete emeklilik sözle+me
numaras n , mevcut +irketini ve kendisine emeklilik sözle+mesi yap lmas a+amas nda yaz l olarak
verilmi+ olan ve sadece “Aktar ma 5li+kin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profilini (Ek-1)” bir ay süreyle
geçici inceleme yetkisi tan yan hesap sorgulama +ifresini bildirir. Bu bildirim, aday +irkete yaz l olarak
yap l r. Kat l mc n n yeni bir hesap sorgulama +ifresini talep etmesi halinde, mevcut +irket yeni +ifreyi
derhal bildirir.
Söz konusu hesap sorgulama +ifresinin herhangi bir nedenle emeklilik +irketleri taraf ndan kullan m
imkan n n olmamas durumunda kat l mc mevcut +irketinden kendisine ait bireysel emeklilik hesab n n
detaylar n içeren “Aktar ma 5li+kin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profilinin (Ek-1)” gönderilmesini talep
eder. Kat l mc söz konusu talebini elden, posta, faks veya “de'i+tirilemez ta+ nabilir elektronik belge
biçimi (pdf)” arac l ' yla mevcut +irketine ula+t raca' “Hesap Özet Profili Talep Formu (Ek-2)” veya
güvenlik sorgulamas ndan geçece'i telefon arac l ' yla gerçekle+tirir.
Aktar,m Talebinin Mevcut %irket ve Aday %irket Taraf,ndan De;erlendirilmesi
Mevcut +irket, kat l mc n n talebine istinaden talebin +irkete ula+t ' tarihi takip eden en geç be+ i+günü
içinde “Aktar ma 5li+kin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profilini (Ek-1)” haz rlar ve bir referans numaras
vererek elden, posta, faks veya “de'i+tirilemez ta+ nabilir elektronik belge biçimi (pdf)” arac l ' yla
kat l mc ya gönderir.
Kat l mc n n bireysel emeklilik hesap özet profili, kat l mc iste'i ve +irketin tavsiyeleri do'rultusunda,
aday +irket emeklilik plan tercihlerini haz rlar ve referans numaralar yla birlikte kat l mc ya bildirir.
Aday +irket kat l mc ya ait bireysel emeklilik hesap özet profiline sorgulama +ifresi arac l ' yla
ula+m +sa, emeklilik plan tercihlerini kat l mc ya bildirirken sorgulama +ifresi ile ula+t ' “Aktar ma
5li+kin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profilininin
(Ek-1)” bir örne'ini de kat l mc ya iletir.
Kat,l,mc, Taraf,ndan Aktar,m,n Kabulü
Kat l mc kendisine sunulan emeklilik plan tercihlerinden birisini seçerek referans numaras ile birlikte
aday +irkete yaz l olarak bildirir.
Bununla birlikte, kat l mc aktar m talebini, “Bireysel Emeklilik Hesab Aktar m Talep Formu (Ek-3)” ile
aday +irket arac l ' yla mevcut +irketine bildirir. Aday +irket kat l mc taraf ndan imzalanan “Bireysel
Emeklilik Hesab Aktar m Talep Formunu (Ek-3)”nun asl n iadeli taahütlü posta arac l ' yla mevcut
+irkete bildirir. Kat l mc bu bildirim formunda “birikime konu paran n aday irkete aktar lmas kay t ve
art yla, mevcut irketindeki tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçti ine, hesap özet profilindeki
aktar m tutar n n hesap özet profili düzenlenme tarihi itibariyle geçerli oldu una ve aktar m i lemi
tamamlan ncaya kadar geçecek sürede, emeklilik sözle mesinde yer alan artlar dahilinde ve fon birim
fiyat ndaki farklardan dolay , aktar m tutar n n de i ebilece ini kabul etti ine” dair beyan n imzalar.
Mevcut %irket ve Aday %irket Taraf,ndan Yürütülecek 0lemler
“Bireysel Emeklilik Hesab Aktar m Talep Formunun (Ek-3)”, mevcut +irkete ula+t ' tarihten itibaren 7
i+günü içinde aktar m i+leminin tamamlanmas gerekmektedir.
Mevcut +irketin aktar ma konu olan 7 i+günü içerisinde a+a' da yer alan maddeleri gerçekle+tirmesi
gerekmektedir:
• Aktar m talebinin geldi'i i+günü itibariyle kat l mc n n emeklilik yat r m fonlar na ili+kin sat + emirleri
verilir.
• Emeklilik yat r m fonlar n n sat + i+lemlerinin tamamlanmas n müteakip, emeklilik sözle+mesi
kapsam nda belirtilen kesintiler yap l r.
• Kat l mc n n kredi kart ile ödeme yapt ' durumlarda blokaj süresi dolmayan katk pay
ödemelerinden mevcut +irketteki dahil olunan emeklilik plan nda yer alan esaslara göre yönetim gideri
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kesintisi yap ld ktan sonra kalan tutar kat l mc n n birikimlerine ilave edilir. Ancak söz konusu ödeme
emeklili'e hak kazan m na ili+kin sürenin hesab nda dikkate al nmaz.
• Aday +irkete aktar lacak olan aktar m tutar hesaplanarak mevcut +irketin Takasbank serbest
hesab ndan aday +irketin Takasbank hesab na “Virman Talimat Aç klamas (Ek-4)” ile virman talimat
verilir.
• Virman i+lemine konu olan birikim tutar n n do'ru hesaplanmas ndan mevcut +irket sorumlu olacakt r
ve nakit transfer i+lemlerine ili+kin uygulama esaslar Takasbank taraf ndan düzenlenecektir .
• Mevcut +irket, virman talimat n n verildi'ine dair bilgiyi “Virman 5+lemi Bilgilendirme Formu (Ek-5)”
arac l ' yla aday +irkete iletir. Bilgilendirme faks ve e-posta yolu ile (+irketlerin, kendi e-posta
sunucular nda yaratt klar
sozlesmeaktarim@sirket.com.tr jenerik adresine) yap l r.
• Kat l mc ya ait aktar m bilgilerinin transferi Emeklilik Gözetim Merkezi vas tas yla yap l r. Kat l mc ya
ait “Aktar m Bilgileri (Ek-6)” emeklilik +irketleri ile Emeklilik Gözetim Merkezi aras nda olu+turulacak
elektronik ileti+im altyap s yla ve emeklilik +irketlerinin kendi +ifreleri ile ula+acaklar ortak alan
üzerinden gerçekle+tirilir.
Emeklilik Gözetim Merkezi kat l mc ya ait aktar m bilgilerinin transferi için gerekli arayüzleri
olu+turarak, mevcut +irket taraf ndan aktar m bilgileri için olu+turulan “Hesap Özet Profili Referans
Numaras ” ve aday +irket taraf ndan olu+turulan “Teklif Referans Numaras ” ile eri+ilecek aktar m
bilgilerini aday +irketin eri+imine açar.
Aday +irket Emeklilik Gözetim Merkezi üzerinden kat l mc ya ait aktar m bilgilerini Takasbank
arac l ' yla aktar m tutar n n transferinin gerçekle+ti'i tarih itibar yla kendi sistemine transfer eder.
Emeklilik Gözetim Merkezi kat l mc ya ait aktar m bilgilerine aday +irketin eri+imini sa'layacak teknik
altyap y olu+turmak, kat l mc ya ait aktar m bilgileri transfer veri kümesini olu+turmak ve transfer
sürecinde izlenecek teknik
uygulamalara ili+kin Hazine Müste+arl ' n n uygun görü+ünü almak zorundad r.
• Aday +irket, mevcut +irketin Virman 5+lemi Bilgilendirme Formu (Ek-5) arac l ' yla iletti'i bilgilere
istinaden Takasbank serbest hesab n kontrol eder ve paran n +irkete intikalinin teyitiyle birlikte yeni
emeklilik sözle+mesi yürürlü'e girer.
5. Grup Emeklilik Sözle0melerinin Aktar,m Sürecinde Kat,l,mc, Nam ve Hesab,na Ödeme Yapan
Ki0i, Mevcut %irket ve Aday %irket Taraf,ndan Yürütülecek 0lemler
Grup emeklilik sözle+melerinin aktar m süreci bireysel hesaplar n aktar m süreci ile ayn olup, mevcut
+irket ve aday +irket ile temasa geçerek aktar m i+lemlerini yürüten ki+i kat l mc nam ve hesab na
ödeme yapan ki+idir.
Grup emeklilik sözle+melerinin aktar m sürecinde kat l mc nam ve hesab na hareket eden ki+i
“Bireysel Emeklilik Hesab Aktar m Talep Formunun (Ek-9)” aday +irket arac l ' yla mevcut +irketine
bildirimini yapar.
Bununla birlikte, kat l mc nam ve hesab na hareket eden ki+i “Bireysel Emeklilik Hesab Aktar m Talep
Formunun (Ek-9)” aday +irkete teslim tarihinden en az onbe+ i+ günü önce, grup kapsam ndaki her bir
kat l mc ya aktar m yap laca' na dair bilgilendirme yap ld ' na ili+kin belgeyi aday +irkete iletmekle
yükümlüdür. Aday +irketin aktar ma ili+kin i+lemlere devam edebilmesi için söz konusu belgenin,
“Bireysel Emeklilik Hesab Aktar m Talep Formu (Ek-9)” ile birlikte taraf na ula+mas +artt r.
Gruplara ili+kin hesaplar n aktar m nda Ek-7’den Ek-12’ye kadar numaraland r lm + olan form ve
belgeler kullan lacakt r.
6. Yürürlük Tarihi
Bu Genelge yay m tarihinden bir ay sonra yürürlü'e girer.
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Emeklilik Sözle0melerinin Emeklilik %irketleri Aras,nda Aktar,m, Sürecinde
Kullan,lacak Form ve Belgelerde Bulunmas, Gereken Asgari Bilgiler
(Ek-1) Aktar,ma li0kin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profili
Kat l mc n n;
1
• Hesap Özet Profili Referans Numaras
• Ad ve Soyad
• Bireysel Emeklilik Sicil Numaras
• Bireysel Emeklilik Sistemine 5lk Giri+ Tarihi
• Birikimli Hayat Sigortas na 5lk Giri+ Tarihi
• Sözle+me Yürürlük Tarihi
• Hesap Özet Profilinin Düzenlenme Tarihi
• Hesap Özet Profili Düzenlenme Tarihi 5tibariyle Birikim Tutar
2
a) Yat r ma yönlendirilmemi+ ödemeler
b) Yat r ma yönlendirilmi+ ödemeler (Fon unvanlar , adetleri, birim de'erleri ve toplam fon de'eri
ile)
• Aktar m Durumunda Yap lacak Kesintiler ve Tutarlar
3
• Düzenlenme Tarihi 5tibariyle Aktar m Tutar
• Düzenlenme Tarihi 5tibariyle Emeklilik Hakk Süresinin Hesab nda Dikkate Al nacak
4
Kazan lm + Ay Adedi
(1) Referans numaras alfanümerik ve toplam uzunlu u maksimum 16 hane olacak ekilde, irket Kodu – irket
"çinde Ünik Referans Numaras (ard k olma zorunlulu u olmayan) olarak belirlenecektir.
(2) Tahsilat yap lm ancak irkete henüz intikal etmemi ödemeler olmas durumunda ilgili ba l k alt nda
belirtilecektir.
Kat l mc n n hesap özet profili düzenlenme tarihi itibariyle ileri vadelere ili kin ödeme yapm oldu u hallerde
söz konusu sürenin aktar m durumunda emeklili e hak kazan m na ili kin sürenin hesab nda dikkate
al nmayaca ve birikimle birlikte aday irkete aktar laca bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.
(3) Kat l mc lar n birikimlerinin Takasbank nezdinde bir k sm n n veya tamam n n bloke edilmi olmas halinde,
söz konusu ki ilere yönelik aktar m i lemlerinin gerçekle tirilemeyebilece ine ili kin bilgi belirtilecektir.
(4) Emeklili e hak kazan lan sürenin hesab nda kat l mc n n sistemde kald ay hesab ile asgari katk pay
ödeme esasl geçirdi i ay hesab aras nda küçük olan süre dikkate al nacakt r.
(Ek-2) Hesap Özet Profili Talep Formu
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Kat l mc n n;
• Ad ve Soyad
• Bireysel Emeklilik Sicil Numaras
• Hesap Özet Profili Talep Edilen Sözle+me Numaras
• Düzenlenme Tarihi
• 5mzas
(5) Sorgulama ifresi ile yap lacak i lemlerde dikkate al nmayacakt r.
(Ek-3) Bireysel Emeklilik Hesab, Aktar,m Talep Formu
Kat l mc n n;
• Ad ve Soyad
• Bireysel Emeklilik Sicil Numaras
• Hesap Özet Profili Referans Numaras
• Aday 4irketin Ad
• Aday 4irkete Ait Teklif Referans Numaras
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4

• Emeklilik Sözle+me Numaras
• Aktar m Tutar na 5li+kin Kat l mc Beyan
• Düzenlenme Tarihi
• 5mzas
(6) Referans numaras alfanümerik ve toplam uzunlu u maksimum 16 hane olacak ekilde, irket Kodu – irket
"çinde Ünik Referans Numaras (ard k olma zorunlulu u olmayan) olarak belirlenecektir.
(Ek-4) Virman Talimat, Aç,klamas,
Kat l mc n n;
• Ad ve Soyad
• Bireysel Emeklilik Sicil Numaras
• Aday 4irkete Ait Teklif Referans Numaras
• Aktar m Tutar
(Ek-5) Virman Bilgilendirme Formu
Kat l mc n n;
• Ad ve Soyad
• Bireysel Emeklilik Sicil Numaras
• Hesap Özet Profili Referans Numaras
• Mevcut 4irket Kodu
• Aday 4irketin Kodu
• Aday 4irkete Ait Teklif Referans Numaras
• Aktar m Tutar
• Düzenlenme Tarihi
(Ek-6) Aktar,m Bilgileri
Kat l mc n n;
• Ad ve Soyad
• T.C. kimlik numaras
• Annesinin k zl k soyad
• Ana-baba ad
• Do'um tarihi (gün/ay/y l) yeri (ilçe/il/ülke)
• Tabiiyeti
• Medeni durumu (varsa çocuk say s )
• Cinsiyeti
• Telefon (ev, i+, cep) ve faks numaras ,
• Yaz +ma adresi (varsa elektronik posta adresi)
• Vergi kimlik numaras (varsa ba'l bulunan vergi dairesi)
• Varsa ba'l bulunan sosyal güvenlik kurumu ve ba+lang ç tarihi
• E'itim durumu ve mesle'i
• Çal +t ' sektör, çal +t ' +irket/kurum ve unvan
• Ayl k ortalama gelir aral '
• Bireysel emeklilik sicil numaras
• Hesap Özet Profili Referans Numaras
• Bireysel Emeklilik Sözle+me Numaras
7
• Bireysel Emeklilik Sistemine 5lk Giri+ Tarihi
• Birikimli Hayat Sigortas na 5lk Giri+ Tarihi 7
• Emeklilik Hakk Süresinin Hesab nda Dikkate Al nacak Kazan lm + Ay Adedi
• Aktar m Tutar
• Mevcut Emeklilik 4irketi Kodu
• Aday 4irket Kodu
• Aday 4irkete Ait Teklif Referans Numaras
• Düzenlenme Tarihi
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(7) Birikimli hayat sigortalar ndan aktar mla sisteme kat lanlar için, birikimli hayat sigortalar na ba lang ç tarihi
ile
bireysel emeklilik sistemine ilk giri tarihi (daha önce kurulmu bireysel emeklilik sözle mesi yoksa birikimli
hayat sigortas ndan aktar m yap lan tarih ile ayn d r) ayr ayr belirtilecektir.
Grup Emeklilik Sözle0melerinin Emeklilik %irketleri Aras,nda Aktar,m, Sürecinde Kullan,lacak
Form ve Belgelerde Bulunmas, Gereken Asgari Bilgiler
(Ek-7) Aktar,ma li0kin Grup Emeklilik Hesap Özet Profili
8

• Hesap Özet Profili Referans Numaras
• Kat l mc Nam ve Hesab na Ödeme Yapan Ki+i/Tüzel Ki+inin Ad ve Soyad
• Grup Emeklilik Sözle+me Numaras
• Sözle+me Yürürlük Tarihi
• Hesap Özet Profili Düzenlenme Tarihi
• Hesap Özet Profili Düzenlenme Tarihi 5tibariyle Birikim Tutar
9
a) Yat r ma yönlendirilmemi+ ödemeler
b) Yat r ma yönlendirilmi+ ödemeler (Fon unvanlar , adetleri, birim de'erleri ve
toplam fon de'eri ile)
• Aktar m Durumunda Yap lacak Toplam Kesintiler ve Tutarlar
10
• Düzenlenme Tarihi 5tibariyle Toplam Aktar m Tutar
• Kat l mc lara ait Ek Bilgi Formu (**)
(**) Kat,l,mc,lara Ait Ek Bilgi Formu
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Kat l mc lar n;
Ad ve Soyad
Bireysel Emeklilik Sicil Numaralar
Bireysel Emeklilik Sistemine 5lk Giri+ Tarihi
Birikimli Hayat Sigortas na 5lk Giri+ Tarihi
Hesap Özet Profili Düzenlenme Tarihi 5tibariyle Birikim Tutar
a) Yat r ma yönlendirilmemi+ ödemeler
b) Yat r ma yönlendirilmi+ ödemeler (Fon unvanlar , adetleri, birim de'erleri ve
toplam fon de'eri ile)
Aktar m Durumunda Yap lacak Toplam Kesintiler ve Tutarlar
Aktar m Tutar
12
Emeklilik Hakk Süresinin Hesab nda Dikkate Al nacak Kazan lm + Ay Adedi
(8) Referans numaras alfanümerik ve toplam uzunlu u maksimum 16 hane olacak ekilde, irket Kodu – irket
"çinde
Ünik Referans Numaras (ard k olma zorunlulu u olmayan) olarak belirlenecektir.
(9) Tahsilat yap lm ancak irkete henüz intikal etmemi ödemeler olmas durumunda ilgili ba l k alt nda
belirtilecektir. Kat l mc n n hesap özet profili düzenlenme tarihi itibariyle ileri vadelere ili kin ödeme yapm
oldu u hallerde söz konusu sürenin aktar m durumunda emeklili e hak kazan m na ili kin sürenin hesab nda
dikkate al nmayaca ve birikimle birlikte aday irkete aktar laca bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.
(10) Kat l mc lar n birikimlerinin Takasbank nezdinde bir k sm n n veya tamam n n bloke edilmi olmas
halinde, söz
konusu ki ilere yönelik aktar m i lemlerinin gerçekle tirilemeyebilece ine ili kin bilgi belirtilecektir.
(11) Kat l mc lara ait ek bilgi formu talep edilmesi halinde verilir.
(12) Emeklili e hak kazan lan sürenin hesab nda kat l mc n n sistemde kald ay hesab ile asgari katk pay
ödeme
esasl geçirdi i ay hesab aras nda küçük olan süre dikkate al nacakt r.
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(Ek-8) Hesap Özet Profili Talep Formu
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• Kat l mc Nam ve Hesab na Ödeme Yapan Ki+i/Tüzel Ki+inin Ad ve Soyad
• Hesap Özet Profili Talep Edilen Sözle+me Numaras
• Düzenlenme Tarihi
• Kat l mc Nam ve Hesab na Ödeme Yapan Ki+inin 5mzas
(13) Sorgulama ifresi ile yap lacak i lemlerde dikkate al nmayacakt r.
(Ek-9) Grup Emeklilik Sözle0mesi Aktar,m Talep Formu
• Kat l mc Nam ve Hesab na Ödeme Yapan Ki+i/Tüzel Ki+inin Ad ve Soyad
• Hesap Özet Profili Referans Numaras
• Aday 4irketin Ad
14
• Aday 4irkete Ait Teklif Referans Numaras
• Emeklilik Sözle+me Numaras
• Düzenlenme Tarihi
• Kat l mc lar n Ad ve Soyad
(14) Referans numaras alfanümerik ve toplam uzunlu u maksimum 16 hane olacak ekilde, irket Kodu –
irket "çinde
Ünik Referans Numaras (ard k olma zorunlulu u olmayan) olarak belirlenecektir.
(Ek-10) Virman Talimat, Aç,klamas,
• Kat l mc Nam ve Hesab na Ödeme Yapan Ki+i/Tüzel Ki+inin Ad ve Soyad
• Grup Emeklilik Sözle+me Numaras
• Aday 4irkete Ait Teklif Referans Numaras
• Aktar m Tutar
(Ek-11) Virman Bilgilendirme Formu
• Kat l mc Nam ve Hesab na Ödeme Yapan Ki+i/Tüzel Ki+inin Ad ve Soyad
• Grup Emeklilik Sözle+me Numaras
• Hesap Özet Profili Referans Numaras
• Mevcut 4irket Kodu
• Aday 4irketin Kodu
• Aday 4irkete Ait Teklif Referans Numaras
• Aktar m Tutar
• Düzenlenme Tarihi
(Ek-12) Aktar,m Bilgileri
• Kat l mc Nam ve Hesab na Ödeme Yapan Ki+i/Tüzel Ki+inin Ad ve Soyad
• Toplam Aktar m Tutar
• Hesap Özet Profili Referans Numaras
• Mevcut Emeklilik 4irketi Kodu
• Aday 4irket Kodu
• Aday 4irkete Ait Teklif Referans Numaras
• Düzenlenme Tarihi
• Kat l mc Bilgileri (**)
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(**) Kat,l,mc, Bilgileri
Kat l mc lar n;
Ad ve Soyad
T.C. kimlik numaras
Annesinin k zl k soyad
Ana-baba ad
Do'um tarihi (gün/ay/y l) yeri (ilçe/il/ülke)
Tabiiyeti
Medeni durumu (varsa çocuk say s )
Cinsiyeti
Telefon (ev, i+, cep) ve faks numaras ,
Yaz +ma adresi (varsa elektronik posta adresi),
Vergi kimlik numaras (varsa ba'l bulunan vergi dairesi),
Varsa ba'l bulunan sosyal güvenlik kurumu ve ba+lang ç tarihi,
E'itim durumu ve mesle'i,
Çal +t ' sektör, çal +t ' +irket/kurum ve unvan ,
Ayl k ortalama gelir aral ' ,
Bireysel Emeklilik Sicil Numaras ,
Bireysel Emeklilik Sözle+me Numaras ,
Aktar m Tutar ,
15
Bireysel Emeklilik Sistemine 5lk Giri+ Tarihi
Birikimli Hayat Sigortas na 5lk Giri+ Tarihi 15
Emeklilik Hakk Süresinin Hesab nda Dikkate Al nacak Kazan lm + Ay Adedi
(15) Birikimli hayat sigortalar ndan aktar mla sisteme kat lanlar için, birikimli hayat sigortalar na ba lang ç tarihi ile

bireysel emeklilik sistemine ilk giri tarihi (daha önce kurulmu bireysel emeklilik sözle mesi yoksa birikimli
hayat sigortas ndan aktar m yap lan tarih ile ayn d r) ayr ayr belirtilecektir.
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