13.05.2003
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmelik Uyar nca Kat l mc ya Yönelik Düzenlenecek
Bilgi, Belge ve Formlar n Esas ve Usullerine 'li(kin Genelge (Genelge No: 2003/2)
07.04.2001 tarih ve 24366 say l Resmi Gazetede yay mlanan 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yat r m Sistemi Kanunu ve 28.02.2002 tarih ve 24681 say l Resmi Gazetede yay mlanarak
yürürlü&e giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmelik uyar nca kat l mc ya yönelik
düzenlenecek bilgi, belge ve formlar ile aktar m yap lacak /irkete gönderilecek kat l mc bilgilerinin
asgari içeri&i, kat l mc n n tan mlanmas ve bireysel emeklilik hesaplar n n numaraland r lmas nda bu
genelgede belirtilen esas ve usullere uyulmas gerekli görülmektedir. Asgari içerik, bulundurulmas
zorunlu tutulan hususlar kapsar. Her /irket, bu bilgi, belge ve formlar varsa gerekli gördükleri di&er
bilgileri eklemek suretiyle ayr nt l olarak düzenler.
I- Kat l mc ya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara 'li(kin Usuller
Bu genelgenin ekinde asgari içeri&i belirlenen bilgi, belge ve formlar a/a& da yer almaktad r:
a) Yönetmeli&in 8 inci maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde yer alan ve bireylere verilecek
Emeklilik Sözle/mesi Teklif Formu EK 1, kat l mc nam ve hesab na /irket ile grup emeklilik
sözle/melerinde sözle/meyi akdeden ki/ilere verilecek Grup Emeklilik Sözle/mesi Teklif Formu EK 2,
grup emeklilik sözle/mesine dahil olacak kat l mc ya ait Grup Kat l mc Bilgileri EK 3,
b) Yönetmeli&in 8 inci maddesinin birinci f kras n n (c) bendinde yer alan ve bireylere verilecek
Emeklilik Sözle/mesi Metni EK 4, grup emeklilik sözle/mesinde kat l mc lar n nam ve hesab na
sözle/meyi akdeden ki/iye verilecek Grup Emeklilik Sözle/mesi Metni EK 5,
c) Yönetmeli&in 8 inci maddesinin birinci f kras n n (d) bendinde yer alan ve grup emeklilik
sözle/mesine dahil olan kat l mc ya verilecek Emeklilik Sözle/mesi Özet Metni EK 6,
d) Yönetmeli&in 9 uncu maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan Bildirim Formlar Kitapç &
EK 7,
e) Yönetmeli&in 9 uncu maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde yer alan Emeklilik Sözle/mesi
K lavuzu EK 8,
f) Yönetmeli&in 11 inci maddesinin ikinci f kras nda yer alan Tan t m K lavuzu EK 9,
g) Yönetmeli&in 31 inci maddesinde yer alan Y ll k Hesap Bildirim Cetveli EK 10,
h) Yönetmeli&in 31 inci maddesinde yer alan De&i/iklik Bilgilendirme Notu EK 11,
) Yönetmeli&in 22 nci maddesinde yer alan aktar m yap lacak /irkete gönderilecek Kat l mc Aktar m
Bilgileri EK 1
II- Emeklilik Sözle(mesi ve Ekleri Kapsam nda Yer Alan Bilgi, Belge ve Formlara 'li(kin Esaslar
=lk defa uygulamaya konulacak emeklilik sözle/meleri ve eklerinin her sayfas /irket taraf ndan
ka/elenir ve /irketi temsil ve ilzama yetkili en az iki yönetici taraf ndan paraflanarak yap lacak
denetimlerde kontrol edilmek üzere dosyalan r.
>irket taraf ndan kat l mc lara verilecek emeklilik sözle/mesi ve ekleri kapsam nda yer alan bilgi, belge
ve formlar n bireysel emeklilik mevzuat n n ilân ve reklamlara ili/kin hükümlerine uygun olarak
haz rlanmas , zahmetsizce okunabilecek biçimde bas lmas ve bas mda harflerin 10 (on) puntodan
küçük olmamas gerekmektedir.
III- Bireysel Emeklilik Hesap Numaras
Yönetmeli&in 28 inci maddesinde yer alan Bireysel Emeklilik Hesap Numaras EK 13’te belirtilen /ekil
ve içerikte verilir.
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IV- Kat l mc n n Tan mlanmas
Yönetmeli&in 28 inci maddesinde yer alan kat l mc n n tan mlanmas EK 14’te belirtilen /ekilde olur.
EK 1
EMEKL'L'K SÖZLE9MES' TEKL'F FORMU
a) Emeklilik (irketi bilgileri
>irketin;
unvan , merkez adresi,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
b) Bireysel emeklilik arac s bilgileri
Arac n n;
unvan ya da ad ve sicil numaras .
c) Kat l mc bilgileri
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
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 & ,
i/lemlerde kullan lacak banka hesap numaras ,
emeklili&e ili/kin beklentileri,
katk pay ödedi&i dönemde elde etmesi beklenen azami ve ortalama ayl k kazanç tutar ,
varsa ba&l bulundu&u sosyal güvenlik kurumundan muhtemel emeklili&e hak kazanma ya/ ,
bireysel emeklilik sisteminde, planlanan emeklilik ya/ ve emeklili&e hak kazand & ya/ta
ula/mak istedi&i toplam birikim tutar ,
bireysel emeklilik sisteminde, emeklilik döneminde ula/mak istedi&i ayl k gelir tutar ,
emeklilik döneminde kat l mc n n refah düzeyini muhafaza etmek üzere elde etmesi gereken
asgari ayl k gelir tutar .
d) Varsa kat l mc nam ve hesab na hareket eden ki(i bilgileri
Gerçek Ki(i;
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
annesinin k zl k soyad ,
ana-baba ad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l), yeri(ilçe/il/ülke),
tabiiyeti,
cinsiyeti,
telefon (ev, i/, cep) ve faks numaras ,
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi),
vergi kimlik numaras (varsa ba&l bulunan vergi dairesi),
e&itim durumu ve mesle&i,
ayl k ortalama gelir aral & ,
i/lemlerde kullan lacak banka hesap numaras .
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Tüzel Ki(i ;
unvan ,
sektörü,
ölçe&i,
ba&l bulunan vergi dairesi ve vergi numaras ,
son takvim y l sonu bilançosu aktif büyüklü&ü,
son takvim y l itibar yla çal /an/üye say s ,
i/lemlerde kullan lacak banka hesap numaras ,
yetkili k l nan ki/inin ad -soyad ,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
e) Lehdara/Lehdarlara 'li(kin bilgiler
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
ana-baba ad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l), yeri(ilçe/il/ülke),
tabiiyeti,
telefon (ev, i/, cep) ve faks numaras ,
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi)
vergi kimlik numaras , (varsa ba&l bulunan vergi dairesi),
birden fazla lehdar olmas durumunda kat l mc n n arzusuna ba&l olarak belirlenen lehdar
paylar .
f) Tercih edilen emeklilik plan bilgileri
Plan no/ad ,
Plan kapsam nda sunulan fonlar,
Plandan yap lan kesintiler,
Katk pay tutar , ödeme /ekli ve s kl & , katk pay ödeme ba/lang ç tarihi,
Katk pay fon da& l m oranlar ,
Giri/ aidat tutar , ödeme /ekli ve s kl & ,
Asgari katk pay n n alt nda bir ödeme yap lmas ,
Katk pay n n ödendi&i fakat tan mlanamad & hallerde katk pay n n yönlendirilece&i fon.
g) Teklif tarihi,
h) Teklif form/referans numaras ,
EK 2
GRUP EMEKL'L'K SÖZLE9MES' TEKL'F FORMU
a) Emeklilik (irketi bilgileri
>irketin;
unvan , merkez adresi,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
b) Bireysel emeklilik arac s bilgileri
Arac n n;
unvan ya da ad ve sicil numaras .
c) Kat l mc nam ve hesab na hareket eden ki(i bilgileri
Gerçek Ki(i;
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
annesinin k zl k soyad ,
ana-baba ad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l), yeri(ilçe/il/ülke),
tabiiyeti,
cinsiyeti,
telefon (ev, i/, cep) ve faks numaras ,
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yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi),
vergi kimlik numaras (varsa ba&l bulunan vergi dairesi),
e&itim durumu ve mesle&i,
ayl k ortalama gelir aral & ,
i/lemlerde kullan lacak banka hesap numaras .
Tüzel Ki(i ;
unvan ,
sektörü,
ölçe&i,
ba&l bulunan vergi dairesi ve vergi numaras ,
son takvim y l sonu bilançosu aktif büyüklü&ü,
son takvim y l itibar yla çal /an/üye say s ,
i/lemlerde kullan lacak banka hesap numaras ,
yetkili k l nan ki/inin ad -soyad ,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
d) Tercih edilen emeklilik plan bilgileri
Plan n ad ,
Plan kapsam nda sunulan fonlar,
Plandan yap lan kesintiler,
Katk pay tutar , ödeme /ekli ve s kl & , katk pay ödeme ba/lang ç tarihi,
Giri/ aidat tutar , ödeme /ekli ve s kl & ,
Gerçek/tüzel taraf ndan ödenmesi öngörülen katk pay tutar /oran ,
Kat l mc taraf ndan ödenecek katk pay tutar /oran .
Katk pay fon da& l m oranlar ,
Asgari katk pay n n alt nda bir ödeme yap lmas ,
Katk pay n n ödendi&i fakat tan mlanamad & hallerde katk pay n n yönlendirilece&i fon.
e)Bireysel haklar n kullan m
f) Teklif tarihi,
g) Teklif form/referans numaras ,
EK 3
GRUP KATILIMCI B'LG'LER'
Grup ad na teklif verildikten sonra gruba dahil olan her kat l mc ya ait bilgiler a/a& daki
içerikte düzenlenerek /irkete gönderilmelidir.
a) Kat l mc bilgileri
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
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 & ,
i/lemlerde kullan lacak banka hesap numaras ,
emeklili&e ili/kin beklentileri,
katk pay ödedi&i dönemde elde etmesi beklenen azami ve ortalama kazanç tutar ,
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varsa ba&l bulundu&u sosyal güvenlik kurumundan muhtemel emeklili&e hak kazanma ya/ ,
bireysel emeklilik sisteminde, planlanan emeklilik ya/ ve emeklili&e hak kazand & ya/ta
ula/mak istedi&i toplam birikim tutar ,
bireysel emeklilik sisteminde, emeklilik döneminde ula/mak istedi&i ayl k gelir tutar ,
emeklilik döneminde kat l mc n n refah düzeyini muhafaza etmek üzere elde etmesi gereken
asgari ayl k gelir tutar .
b) Lehdara/Lehdarlara 'li(kin bilgiler
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
ana-baba ad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l), yeri(ilçe/il/ülke),
tabiiyeti,
telefon (ev, i/, cep) ve faks numaras ,
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi),
vergi kimlik numaras (varsa ba&l bulunan vergi dairesi),
Birden fazla lehdar olmas durumunda kat l mc n n arzusuna ba&l olarak belirlenen lehdar
paylar .
c) Tercih edilen emeklilik plan bilgileri
(Grup Emeklilik Sözle/mesi kapsam nda kat l mc baz nda farkl uygulamalar n
öngörüldü&ü hallerde doldurulacakt r).
Plan no/ad ,
Plan kapsam nda sunulan fonlar,
Plandan yap lan kesintiler,
Katk pay tutar , ödeme /ekli ve s kl & , katk pay ödeme ba/lang ç tarihi,
Giri/ aidat tutar , ödeme /ekli ve s kl & ,
Gerçek/tüzel taraf ndan ödenmesi öngörülen katk pay tutar /oran ,
Kat l mc taraf ndan ödenecek katk pay tutar /oran .
Katk pay fon da& l m oranlar ,
Asgari katk pay n n alt nda bir ödeme yap lmas ,
Katk pay n n ödendi&i fakat tan mlanamad & hallerde katk pay n n yönlendirilece&i fon.
EK 4
EMEKL'L'K SÖZLE9MES' METN'
a) Emeklilik (irketi bilgileri
>irketin;
unvan , merkez adresi,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
b) Bireysel emeklilik arac s bilgileri
Arac n n;
unvan ya da ad ve sicil numaras .
c) Kat l mc bilgileri
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l),
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi),
bireysel emeklilik hesap numaras .
d) Varsa kat l mc nam ve hesab na hareket eden ki(i bilgileri
Gerçek Ki(i;
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi).
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Tüzel Ki(i ;
unvan ,
posta, elektronik posta ve Internet adresi.
e) Lehdara/Lehdarlara 'li(kin bilgiler
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l),
Birden fazla lehdar olmas durumunda kat l mc n n arzusuna ba&l olarak belirlenen lehdar
paylar .
f) Sözle(me no, ba(lang ç tarihi, tanzim tarihi
g) Sözle(menin konusu ve kapsam
h) Tercih edilen emeklilik plan bilgileri
Plan no/ad ,
Plan kapsam nda sunulan fonlar,
Plandan yap lan kesintiler,
Katk pay tutar , ödeme /ekli ve s kl & , katk pay ödeme ba/lang ç tarihi,
Katk pay fon da& l m oranlar ,
Giri/ aidat tutar , ödeme /ekli ve tutar ,
Asgari katk pay n n alt nda bir ödeme yap lmas ,
Katk pay n n ödendi&i fakat tan mlanamad & hallerde katk pay n n yönlendirilece&i fon.
) Bireysel emeklilik hesab na ula(abileceDi
telefon ve faks numaras ,
Internet ve elektronik posta adresleri.
EK 5
GRUP EMEKL'L'K SÖZLE9MES' METN'
a) Emeklilik (irketi bilgileri
>irketin;
unvan , merkez adresi,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
b) Bireysel emeklilik arac s bilgileri
Arac n n;
unvan ya da ad ve sicil numaras .
c) Kat l mc bilgileri
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l),
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi).
d) Varsa kat l mc nam ve hesab na hareket eden ki(i bilgileri
Gerçek Ki(i;
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi).
Tüzel Ki(i ;
unvan ,
posta, elektronik posta ve Internet adresi.
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e) Lehdara/Lehdarlara 'li(kin bilgiler
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l),
Birden fazla lehdar olmas durumunda kat l mc n n arzusuna ba&l olarak belirlenen lehdar
paylar .
f) Sözle(me no, ba(lang ç tarihi, tanzim tarihi
g) Sözle(menin konusu ve kapsam
h) Tercih edilen emeklilik plan bilgileri
Plan no/ad ,
Plan kapsam nda sunulan fonlar,
Plandan yap lan kesintiler,
Katk pay tutar , ödeme /ekli ve s kl & , katk pay ödeme ba/lang ç tarihi,
Giri/ aidat tutar , ödeme /ekli ve s kl & ,
Gerçek/tüzel ki/i taraf ndan ödenmesi öngörülen katk pay tutar /oran ,
Kat l mc taraf ndan ödenecek katk pay tutar /oran .
Katk pay fon da& l m oranlar ,
Asgari katk pay n n alt nda bir ödeme yap lmas ,
Katk pay n n ödendi&i fakat tan mlanamad & hallerde katk pay n n yönlendirilece&i fon.
) Bireysel haklar n kullan m
i) EK: Emeklilik sözle(mesine dahil olan kat l mc lara ait bilgileri içeren liste:
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l).

EK 6
EMEKL'L'K SÖZLE9MES' ÖZET METN'
a) Emeklilik (irketi bilgileri
>irketin;
unvan , merkez adresi,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
b)Kat l mc lar nam ve hesab na hareket eden ki(iye ait bilgiler
Gerçek Ki(i;
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi).
Tüzel Ki(i ;
unvan ,
yetkili k l nan ki/inin ad -soyad ,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
c)Kat l mc bilgileri
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l),
yaz /ma adresi (varsa elektronik posta adresi),
bireysel emeklilik hesap numaras .
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d) Lehdara/Lehdarlara 'li(kin bilgiler
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
do&um tarihi (gün/ay/y l),
Birden fazla lehdar olmas durumunda kat l mc n n arzusuna ba&l olarak belirlenen lehdar
paylar .
e) Sözle(me no, ba(lang ç tarihi, tanzim tarihi
f) Sözle(menin konusu ve kapsam
g) Tercih edilen emeklilik plan bilgileri
Plan no/ad ,
Plan kapsam nda sunulan fonlar,
Plandan yap lan kesintiler,
Katk pay tutar , ödeme /ekli ve s kl & , katk pay ödeme ba/lang ç tarihi,
Giri/ aidat tutar , ödeme /ekli ve s kl & ,
Gerçek/tüzel ki/i taraf ndan ödenmesi öngörülen katk pay tutar /oran ,
Kat l mc taraf ndan ödenecek katk pay tutar /oran .
Katk pay fon da& l m oranlar ,
Asgari katk paylar n n alt nda bir ödeme yap lmas ,
Katk pay n n ödendi&i fakat tan mlanamad & hallerde katk pay n n yönlendirilece&i fon.
h) Bireysel haklar n kullan m
) Bireysel emeklilik hesab na ula(abileceDi
telefon ve faks numaras ,
Internet ve elektronik posta adresleri.
EK 7
B'LD'R'M FORMLARI K'TAPÇIHI
Bildirim Formlar Kitapç & a/a& da belirtilen formlar kapsayacak /ekilde haz rlan r. Bir formda birden
fazla fon bilgisi de bulunabilir.
Formlarda kat l mc ad -soyad , T.C. kimlik numaras , bireysel emeklilik hesap numaras n n yer almas
esast r. Bu bilgilere ek olarak de&i/ikli&in bildirimine yönelik haz rlanan formlarda de&i/ikli&in eski hali,
yeni hali ile geçerlilik tarihine yer verilir.
a) Ki/isel bilgilerde de&i/iklik formu,
b) Katk pay da& l m oranlar na/tutarlar na ili/kin de&i/iklik formu,
c) Plan de&i/ikli&i formu,
d) Aktar m talep formu,
e) Ödeme /ekli ve ödeme de&i/ikli&i formu,
f) Lehdar de&i/iklik formu,
g) Bireysel emeklilik sisteminden ç kma talebi formu,
h) Kat l mc n n vefat etmesi halinde lehdarlar n vefat bildirimi formu.
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EK 8
EMEKL'L'K SÖZLE9MES' KILAVUZU
Emeklilik Sözle/mesi K lavuzu, Emeklilik Sözle/mesi/Grup Emeklilik Sözle/mesi kapsam nda,
taraflar n hak ve yükümlülükleri ile bireysel emeklilik sistemine ili/kin ayr nt l bilgi vermek ve aç klama
yapmak amac yla düzenlenir.
a) Bireysel emeklilik sisteminin genel i(leyi(i
kat l mc n n sisteme girmesi, sistemden ayr lmas ve emeklili&e hak kazanma,
katk lar n ödenmesi,
katk lar n fonlarda yat r ma yönlendirilmesi,
katk lar n bireysel emeklilik hesaplar nda izlenmesi.
b) Bireysel emeklilik sisteminde haklar ve yükümlülükler
- Emeklilik sözle(melerinde
Emeklilik /irketi,
Varsa kat l mc lar nam ve hesab na hareket eden ki/i,
Kat l mc .
- Grup emeklilik sözle(melerinde
Emeklilik /irketi,
Kat l mc lar nam ve hesab na hareket eden ki/i,
Kat l mc .
c) Aç klamalar
Birden fazla emeklilik hesab aç lmas ,
Emeklilik planlar ndan yap lacak kesintiler,
Asgari katk pay ,
Katk pay ödemeye ara verilmesi,
Katk pay da& l m oranlar n n/tutarlar n n de&i/tirilmesi,
Plan de&i/ikli&i,
Yat r m tercihinin s n rland r lmas ,
Kat l mc ya ait bilgilerin tespit edilemedi&i durumlarda uygulanacak esas ve usuller,
Bireysel emeklilik sisteminden ç k /,
Ba/ka bir /irkete aktar m,
>ikayetlerde izlenecek yol,
Vergi te/vikleri.
EK 9
TANITIM KILAVUZU
a) Emeklilik (irketine ili(kin bilgiler
>irketin;
unvan ,
posta, elektronik posta ve Internet adresi,
telefon ve faks numaras .
b) Emeklilik sistemine ili(kin bilgiler
Kat l mc n n sisteme girmesi,
Katk lar n ödenmesi ve ödemeye ara verilmesi,
Katk pay n n birden fazla fon aras nda payla/t r lmas ,
Emeklilik plan de&i/ikli&i, aktar m,
Vergi te/vikleri,
Kat l mc n n sistemden ç kmas .
c) Emeklilik plan na ili(kin genel bilgiler
Plan no/ad ,
Plan kapsam nda sunulan fonlar n unvanlar ve özellikleri,
Yap lacak kesinti tutarlar ,
Katk pay n n varsa birden fazla fon aras nda da& l m oranlar ,
Plan kapsam nda yer alan fonlar n tan t m formlar .
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Katk pay n n ödendi&i fakat tan mlanamad & hallerde katk pay n n yönlendirilece&i fon.
EK 10
YILLIK HESAP B'LD'R'M CETVEL'
Kat l mc n n ad -soyad , T.C. Kimlik No, bireysel emeklilik hesap no,
Hesap tarihi,
Ödenen toplam katk pay tutar , cari y l ödenen katk pay tutar ,
Toplam kesinti tutarlar , cari y la yans yan kesinti tutar ,
Toplam yat r ma yönlendirilen miktar, cari y lda yat r ma yönlendirilen miktar,
Fonlar n daha önceki ve son hesaplama dönemine ili/kin performans de&erlendirmesi,
EK 11
DEH'9'KL'K B'LG'LEND'RME NOTU
>irket, emeklilik sözle/mesine esas te/kil eden hususlarda de&i/iklik meydana gelmesi durumunda
de&i/ikli&i nedenleri ile birlikte kat l mc ya bildirir. Kat l mc n n de&i/ikli&e ili/kin bilgilendirilmesine
yönelik not a/a& daki içerikte haz rlan r.
De&i/iklik yapma nedeni,
De&i/tirilmesi istenen eski bilgiler,
Kaydedilmesi istenen yeni bilgiler,
De&i/ikli&in geçerli oldu&u tarih,
EK 12
KATILIMCI AKTARIM B'LG'LER'
Yap lacak her aktar m i/leminde varsa daha önceki kat l mc aktar m bilgileri de
aktar m yap lacak /irkete iletilir.
Bireysel emeklilik hesap numaras ,
Emeklilik sözle/me numaras , plan no,
Ba&l bulunan emeklilik /irketi kodu,
Aktar m yap lacak emeklilik /irket kodu,
T.C. kimlik numaras ,
ad -soyad ,
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 & ,
i/lemlerde kullan lacak banka hesap numaras .
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EK 13
B'REYSEL EMEKL'L'K HESAP NUMARASI
Kat l mc n n taraf oldu&u her emeklilik sözle/mesi, emeklilik sözle/mesini düzenleyen /irketçe,
nümerik sekiz haneli, tek kullan ml k, ünik, ard / k olma zorunlulu&u olmayacak biçimde üretilecek
numara ile numaraland r l r. Bu numara sözle/me yürürlükte kald & sürece ve aktar m i/lemleri
s ras nda sabit kal r. Bu numaralar ayn zamanda kat l mc n n bireysel emeklilik hesap numaralar d r.
Kat l mc lar n “n” adet /irkette “m” adet farkl numaraland r lm / emeklilik sözle/mesi olabilir (her
emeklilik sözle/mesi yaln z bir emeklilik plan na ba&lanabilir). Emeklilik sözle/melerinin numaralar
aktar m i/lemlerinin tamamlanmas n müteakip yeni bir emeklilik sözle/mesinin akdedilmesi halinde
de&i/ebilecektir. Aktar m sonucu yeni bir emeklilik sözle/mesinin akdedilmesi halinde eski sözle/me
numaras yeni sözle/me bilgisi olarak aktar m yap lan /irket taraf ndan saklan r.
Grup emeklilik sözle/melerinin numaralar da ayn kümenin içinden üretilecek, emeklilik sözle/me
numaralar hiyerar/isi (örne&in bir grup emeklilik sözle/mesine hangi kat l mc lar n emeklilik
sözle/melerinin ba&l oldu&u) /irketler taraf ndan ayr ca takip edilecektir.
EK 14
B'REYSEL EMEKL'L'K S'STEM'NDE KATILIMCININ TANIMLANMASI
Bireysel emeklilik sisteminde kat l mc ki/i sicil kodu ile tan mlan r. Bir kat l mc y sistem içinde tarif
eden (/irketten /irkete de&i/meyen) bu kod, kat l mc sistemden ayr lsa dahi bir ba/ka kat l mc ya
atanmayacakt r.
1) Ki/i sicil kodu 12 haneden olu/ur. =lk hane kat l mc n n Türk ya da yabanc olup olmad & n gösterir.
Türk kat l mc için 0, yabanc kat l mc için 1 prefiksi kullan lmal d r.
2. a) Türk kat l mc 0 dan sonra 11 haneli TC Kimlik Numaras ile tan mlan r.
2. b) Yabanc kat l mc için; emeklilik /irketi, “1” prefiksinden sonra geçici olarak 11 haneli bir numara
belirler. Bu 11 hanenin ilk 2 adedi /irket kodundan olu/ur. Sonraki 2 adedi EGM taraf ndan gere&i
halinde kullan lacak üniklik sekans n (her numaran n e/siz-yegane olmas n sa&layacak biçimde
gere&inde ek s ra numaralar n ) verir. Geriye kalanlar ise, “1”den ba/layan ve emeklilik /irketi baz nda
ünik, tek kullan ml k ve ard / k olarak artan geçici s ra numaras n olu/turur. Bu kat l mc n n bilgisi
/irketleraras tekli&i sa&layan veritaban tablosunda kar/ la/t r l r. E&er daha önce ba/ka bir emeklilik
/irketi taraf ndan verilmi/ bir numaras yoksa veritaban tablosunda kar/ la/t r ld & n gösterir numara
ile birlikte /irket taraf ndan verilen son yedi hane o yabanc kat l mc n n numaras n verir. Bu kat l mc
daha sonra ba/ka /irketlerden emeklilik ürünü ald & nda yine ayn numara ile tan mlan r. Örne&in,
/irket kendisine gelen yabanc kat l mc için geçici 107 000 000 001 numaras n belirler. Buradaki 07
Müste/arl k taraf ndan /irkete verilen koddur. Bu numara EGM’ye gönderilir. EGM’de kar/ la/t rma
yap l r. Bunun sonucunda bu numaraya e/lik eden özellikler daha önceden ba/ka bir emeklilik /irketi
taraf ndan tan mlanan bir kat l mc y i/aret etmiyorsa, o yabanc kat l mc , 100 020 000 001 numaras
ile tan mlanacakt r. Buradaki 00 bilginin veritablosu ile kar/ la/t r ld & n (02 ise “ikinci kez gerçekle/en
1 numaray verme giri/imini”) gösterir ve EGM taraf ndan elektronik yolla ilgili /irkete bildirilir.
Ayn ki/inin 05 kodlu bir /irketten emeklilik ürünü ald & ve bu ki/iye /irket taraf ndan (kat l mc ilk
numaras n bildiremedi&i için) 105 000 000 040 geçici numaras n n verildi&i ve bu bilginin de EGM’ye
gönderildi&i varsay ld & nda bu yabanc kat l mc ya daha önceden 100 020 000 001 numaras verildi&i
için ayn yabanc kat l mc 100 020 000 001 numaras n kullanabilecektir.
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