Genelge No: 2003/3
Kabul Tarihi: 03.10.2003
Emeklilik Planlar n n Haz rlanmas nda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara #li$kin Genelge
(Genelge No: 2003/3)
1. Emeklilik Planlar n n Gönderilmesi:
irketlerin Müste arl a gönderecekleri emeklilik planlar (plan);
• Emeklilik Planlar Hakk nda 2003/1 No’lu Tebli (Tebli ) ve bu Genelgede belirtilen esaslara uygun
olmal d r.
• irketin antetli ka d na bas lmal d r.
Usulüne uygun gönderilmeyen planlar de erlendirilmeden iade edilecektir.
Tasdik edilen planlar tasdik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Müste arl a
gönderilir.
2. Numaraland rma:
Her plan bir numara ile Tebli deki esaslara uygun olarak tan mlanmal d r.
3. #simlendirme:
Planlar n numaraland rmaya ek olarak özel bir isimle tan mland
hallerde, verilecek isimlerin plan
içeri inin farkl alg lanmas na neden olmamas na ve Emeklilik irketlerinin Kurulu ve Çal ma
Esaslar Hakk nda Yönetmeli in
“8lan, Reklam ve Aç klanacak Bilgiler” ba l kl 32 nci maddesindeki esaslara uygun olmas na dikkat
edilmelidir.
Dövize endeksli ödemeleri içeren planlarda dövizin sadece bir referans noktas olmas ve irkete döviz
bazl bir yükümlülük do urmamas nedeniyle, bu tip planlar n isimlerinin yanl bir alg lamaya sebep
olmayacak ekilde seçilmesine dikkat edilmelidir.
Yat r m araçlar n n, de i ik risk düzeylerine sahip oldu u dikkate al narak “risksiz”, “güvenli” plan gibi
ibarelere yer verilmemesi gerekmektedir.
4. Tan mlar, Ekler:
Plan, Tebli de yer alan tan mlar kapsam nda haz rlanm (giri aidat , asgari katk pay , katk pay ,...)
olmal d r. Her plan için eklerin ayr ayr , eksiksiz olarak haz rlanm olmas na ve eklerde yer alan
çal malar n planla örtü mesi hususuna dikkat edilmelidir.
5. #çerik:
Planlar içerisinde yer alan emeklilik yat r m fonlar n n (fon) Kurulca kayda al nm

olmas esast r.

irket taraf ndan kurulan fonlar n tamam n n ya da bir k sm n n tüm planlara ba land
hallerde,
kat l mc n n risk getiri profili sonucu olu an tespit ile plan ili kisi düzenlenmelidir. Di er bir ifade ile,
riskli bir yat r m tercihinde bulunmak isteyen kat l mc ya do ru tavsiyenin yap lmas na ili kin teyit
ancak o planda seçilecek fonlar n ve hangi oranlar dahilinde seçilece inin planda aç k olarak ifade
edilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu çerçevede haz rlanan planlar kapsam nda sunulan fonlar n, fon
da l m oranlar ve bu oranlara ili kin s n rland rmalar planda belirtilmelidir.
Örne in; planda “a ila b oranlar aral nda (a ve b risk getiri profili sonucu tespit edilen oranlar) plan
dahilinde sunulan x, y, z emeklilik yat r m fonlar ya da x, y, z’den olu an emeklilik yat r m fon karmas ,
… oranlar dahilinde tavsiye olunacakt r” gibi bir ifadeye yer verilmelidir.
6. Gruplara Yönelik Haz rlanacak Emeklilik Planlar :
Grup emeklilik sözle mesinin akdedilmesine taraf olan bir i verenin, tüzel ki ili i haiz bir meslek
kurulu unun, derne in veya sair kurulu veya grubun çal anlar veya üyeleri hesab na, katk
paylar n n veya giri aidatlar n n bir k sm n veya tamam n ödemesi veya çal anlar yahut üyelerine
ait emeklilik sözle melerine arac l k etmeleri durumunda planlar grubun özelli ini dikkate al narak
düzenlenir.
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Planlar n bir gruba yönelik haz rlanmas halinde bu hususun plan n isimlendirilmesinde ve içeri inde
belirtilmesi gerekir.
Benzer özellik arz eden gruplara yönelik standart planlar haz rlanabilir.
Gruplarda uygulanacak giri aidat tutar ve kesinti tutarlar n n grup büyüklü ü vb. hususlar ile
ili kilendirildi i hallerde uygulama esaslar n n aç k bir ekilde planda belirtilmesi gerekmektedir.
Örne in;
10 <kat l mc say s < 100
Giri Aidat
Yönetim Gideri Kesintisi
101 < kat l mc say s
Giri Aidat
Yönetim Gideri Kesintisi

: Asgari Ücretin Tamam .
: %5
: Asgari Ücretin Yar s
: %3

Bireysel haklar n kullan m na ili kin genel uygulama esaslar bu kapsamda haz rlanacak planlarda yer
almal d r.
Gruplara yönelik haz rlanacak planlara tek bir grup emeklilik yat r m fonu ba lanabilece i gibi di er
grup emeklilik veya emeklilik yat r m fonlar da ba lanabilecektir.
Katk pay n n veya giri aidat n n bir k sm n n veya tamam n n kat l mc nam ve hesab na ödeyen veya
grup emeklilik sözle mesinin aktedilmesine dahil olan, tüzel ki ili i haiz bir meslek kurulu u, dernek
veya sair kurulu veya grup, her bir çal an yahut üyesi hesab na ödedi i katk lar n kat l mc
taraf ndan hak edili ine ili kin veya benzeri nitelik arz eden ko ullar plan ve emeklilik sözle mesi
kapsam nda tan mlayamaz.
7. Fona #li$kin Hususlar:
Plan kapsam nda sunulan fonlar n, fon unvanlar , varsa fon da l m oranlar ve bu oranlara ili kin
s n rland rmalar planlarda belirtilmelidir. Planlarda kullan lacak fon unvanlar n n Sermaye Piyasas
Kurulunca onaylanm bulunan
fon iç tüzüklerinde yer alan fon unvanlar olmas gerekmektedir. Fon i letim masraf kesinti tutar na
ili kin oran planda belirtilmelidir.
Bireysel emeklilik mevzuat gere ince geçici dönemde kullan lacak fonun (plan içinde tan mlanmam
bir fon olsa dahi) ve kullan m esaslar n n planda belirtilmesi gerekmektedir.
Plan kapsam nda sunulan fonlar n varsa al m sat m i lemlerindeki tarihlerinde farkl l k varsa buna
ili kin uygulama esaslar planda belirtilmelidir.
8. TL ve Endeksli Ödemeler:
Planlarda TL ve dövize veya bir varl a endeksli ödemeler bir plan içinde birlikte tan mlanabilece i gibi
endeksli ödemeler için ayr planlar da haz rlanabilir.
Dövize endeksli ödemelerin öngörüldü ü planlarda dövizin sadece endeks olarak dikkate al nmas
gerekmektedir.
Dövize endeksli ödemelerin farkl ödeme araçlar ile yap lmas n n öngörüldü ü (örn; kredi kart )
hallerde, ödemelerde kullan lacak kur ve tarihin tespitine ili kin esaslar n planda belirtilmesi
gerekmektedir. Emeklilik sözle mesi düzenlenirken bu uygulamaya ili kin esaslar kat l mc ya
bildirilmelidir.
9. Giri$ Aidat :
Giri aidat pe in, azami bir y ll k süre için taksitlendirilmi (ayl k, 3 ayl k, 6 ayl k ödeme periyotlu),
ertelenmi olarak bir planda birlikte tan mlanabilece i gibi plan sadece tek bir seçene i de içerebilir.
Giri aidat na ili kin uygulama esaslar n n planda detayl bir ekilde tan mlanmas gerekmektedir.
Giri aidat na ili kin de erlendirme yap l rken a a daki ko ullara dikkat edilmelidir:
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a) Planda giri aidat n n pe in tahsilat öngörülüyor ise buna ili kin tutar n tespit edilmi olmas
gerekmektedir.
b) Taksitlendirmelerde “bir y l içinde al n r” gibi genel ifadelerden ziyade, taksitlendirme ko ullar
(ödeme s kl ve tutar ) net bir ekilde ortaya konmal d r.
c) Tebli de “ irket taraf ndan belirlenen giri aidat n n bir k sm veya tamam , emeklilik sözle mesinde
yer almas kayd yla, kat l mc n n bireysel emeklilik sisteminden ayr ld veya ba ka bir irkete aktar m
talebinde bulundu u
tarihe kadar ertelenebilir” ifadesi yer almaktad r.
Yukar daki hüküm gere ince giri aidat n n ertelenme ko uluna ili kin olarak giri aidat n n dört farkl
ekilde al nabilme seçene i do maktad r.
• Tamam ertelenmi ,
• Bir k sm pe in bir k sm ertelenmi ,
• Bir k sm taksitli bir k sm ertelenmi ,
• Bir k sm pe in, bir k sm taksitlendirilmi , bir k sm ertelenmi .
Ertelemede, uygulanmas planlanan tüm seçeneklerin ve uygulama esaslar n n net bir ekilde
düzenlenmesi gerekmektedir.
Di er taraftan, Tebli de ertelemeye al nacak tutara ili kin ko ul tan mlanm olup, irketin sabit bir
tutar olarak belirledi i hallerde buna ili kin Tebli de belirlenen esaslara uygunluk aranacakt r.
Ertelemede farkl uygulama esaslar n n tan mland
hallerde (y l, oran, tutar, endeks vb.)
yakla mlar n bir bütünlük arz edecek ekilde ortaya konmas gerekmektedir.
Ayr ca, emeklilik plan de i ikli i, aktar m vb. hallerdeki uygulamalara ili kin tan mlamalar yap lmal d r.
Farkl durumlar için haklardaki de i imin aç k bir ekilde belirtilmesi gerekmektedir.
10. Asgari Katk Pay :
Asgari katk pay n n tespitine ili kin çal malar plan ekinde yer almal d r.
Asgari katk pay n n her y l güncellenmesine ili kin olarak planda art endeksi öngörüsü bulunmakta
ise (TÜFE, TEFE, asgari ücret gibi) bunun çok net bir ekilde tan mlanmas na dikkat edilmelidir.
Güncelleme dönemi ve bu dönemde kullan lacak endeks aç k olarak belirtilmelidir.
Asgari katk pay
tan mlanmal d r.

alt nda

yap lacak

ödemelerin

yat r ma

yönlendirilme

esaslar

planlarda

11. Katk Pay :
Tebli kapsam nda emeklilik sözle mesinde aksine bir hüküm bulunmamak kayd yla;
a) Katk pay üzerinde yap lan ödemeleri ödeme tarihinden önceki son bir y ll k döneme ait ödenmemi
katk paylar na mahsup edebilir, veya
b) Katk pay üzerinde yap lan ödemeleri ödeme tarihinden itibaren azami bir y ll k dönemde ödenmesi
gereken katk pay olarak kabul edebilir.
Di er hallerde, katk pay n n üzerinde yap lan ödemeler ilgili ödeme tarihindeki katk pay olarak kabul
edilir.
Geçmi ve gelece e dönük ödemelere ili kin uygulama esaslar planda tan mlanmal d r. Emeklilik
sözle mesi düzenlenirken bu tür uygulamalara yönelik olarak kat l mc lar n bilgilendirilmesi
sa lanmal d r.
Emeklilik planlar nda belirtilmesi kayd yla kat l mc lar n katk pay üzerinde yapt ödemeler geçmi ve
gelece e mahsup edilmeyerek ödendi i tarihteki katk pay olarak yat r ma yönlendirilebilir. Buna ili kin
uygulama esaslar , kesinti tutarlar planlarda aç k olarak belirtilir. Bu kapsamda yap lacak katk pay
üzerinde yap lan ödemeler katk paylar n n yat r ma yönlendirilmesinde uygulanacak s n rlamalara
dahildir. Katk pay üzerinde yap lacak ödemelerin asgari ve azami s n rlar planlarda belirtilmeli ve
kat l mc lar n buna ili kin vergisel avantaj ve dezavantajlar emeklilik sözle mesi kapsam nda yer alan
bilgi, belge ve formlarda aç k olarak belirtilmelidir.
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Ayr ca; katk pay n n yat r ma yönlendirilmesi a amas nda art k katk pay tutar na ili kin uygulama
esaslar da planda tan mlanmal d r.
12. Yönetim Gideri Kesintisi:
Mevzuatta belirtilen azami s n rlamalara uygunluk aranacakt r.
Katk pay üzerinde yap lan ödemelere farkl oranda yönetim gideri kesintisi yap lacaksa buna ili kin
uygulama esaslar planda belirtilmelidir. Örne in; geçmi ve gelecek döneme ili kin yap lan
ödemelerde yönetim gideri kesintisinin al nma esaslar planda yer almal d r. Bu kapsamda yap lan
ödemelere ili kin olarak kat l mc lara gerekli aç klama yap lmas sa lanmal d r.
Yönetim gideri kesintisi yap l rken katk pay n n irkete intikali, eksik ödeme, ard k ödeme vb.
hususlarda izlenecek yöntem planlarda tan mlanmal d r.
13. Özel Hizmetler:
Sunulmas öngörülen özel hizmetlere ili kin uygulama esaslar emeklilik planlar nda belirtilmelidir.
Eklerde yer alan birim maliyet ve kesinti tutar /oran n n plan içindeki hususlarla örtü mesine, Tebli de
belirlenen azami s n rlara uygunlu un sa lanmas na dikkat edilmelidir.
Herhangi bir özel hizmet verilmesi planlanmamakta ise bu husus planda belirtilmelidir.
14. Birikimlerden #ndirim:
Emeklilik planlar nda giri aidat , katk pay ödemelerine ara verme, özel hizmet ve di er hususlarda
birikimlerden indirim yap labilmesine ili kin ko ullar n Tebli de belirlenen esaslar dahilinde yap lmas
gerekmektedir.
Öte yandan, Tebli de indirim yap labilecek tutarlara ili kin azami s n rlar tan mlanm olup özellikle
katk pay na ara vermede kesilecek yönetim gideri kesintisi hususunda irket öngörülerini destekleyen
çal malar gerekti inde
istenebilecektir.
15. Zorunlu Ayr lmalar:
Kat l mc n n vefat, i görememezlik vb. nedenlerden ötürü sistemden zorunlu olarak ayr lmas
durumlar na ili kin uygulama esaslar emeklilik planlar nda belirtilir. Zorunlu ayr lmalar nedeniyle
kat l mc lara veya lehdarlar na mevzuata ayk r olmamas , kat l mc lehine olmas ve emeklilik
sözle mesinde yer almas kayd yla özel haklar tan mlanabilir.
16. Plan De;i$iklikleri:
Mevzuata uygun olmak kayd yla bu plandan ayr lmalar veya bu plana ili kin geçi lerde uygulama
esaslar tan mlanmal d r. irketin planlar aras ndaki geçi lerine ili kin varsa s n rlamalar belirtilmelidir.
17. Aktar m:
Mevzuata uygun olmak kayd yla plandan ba ka bir irkete aktar m veya ba ka bir irketten bu plana
geçi e ili kin uygulama esaslar tan mlanmal d r.
18. Birikimli Hayat Sigortalar ndan Geçi$:
Planlar farkl hedef kitlelerine yönelik olarak haz rland
için her planda bu hususun bulunmas
zorunlu olmamakla birlikte, irketin onay süreci için gönderilen planlar ndan en az bir tanesi birikimli
hayat sigortalar ndan geçi e ili kin hususlar içermeli veya tek bir plan bu yönde haz rlanm olmal d r.
Birikimli hayat sigortalar ndan geçi e ili kin hususlarda Bireysel Emeklilik Mevzuat na ve
Müste arl kça belirlenecek esaslara uygunluk aranacakt r.
19. Cayma:
Cayma halinde herhangi bir kesintinin yap l p yap lmayaca , yap lacaksa hangi oran dahilinde
yap laca emeklilik planlar nda belirtilmelidir.
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