Genelge No : 2003/5
Kabul Tarihi : 03.10.2003
Emeklilik irketlerinin Kullanacaklar Hesaplar ile Bu Hesaplar n Aç klamalar na
&li'kin Genelge (Genelge No : 2003/5)
Sigorta ve reasürans irketlerince mevcut uygulanmakta olan tek düzen hesap plan na eklenen ve
emeklilik irketlerinin 31.12.2003 tarihine kadar geçici olarak kullan lacaklar hesaplar ile bu hesaplara
ili kin aç klamalar a a! da yer almaktad r.
“Sigorta ve reasürans irketlerince uygulanmakta olan tekdüzen hesap plan na eklenen ve emeklilik
irketlerinin 31.12.2004 tarihine kadar geçici olarak kullanacaklar hesaplar ile bu hesaplara ili kin
aç klamalar a a# da yer almaktad r.”
NAK T DE ERLER
0
0.03.1.01
0.03.1.01.1.08

NAK T DE ERLER
SERBEST MENKUL DE ERLER CÜZDANI
Emeklilik Yat!r!m Fonlar!

AÇIKLAMA:
0.03.1.01.08 Emeklilik Yat!r!m Fonlar!
Emeklilik yat r m fon içtüzü#ü çerçevesinde tahsis edilen avansa kar l k gelen fon paylar n n takip
edildi#i hesapt r. Bununla birlikte, emeklilik yat r m fonlar na tahsis edilen avanslar 2003/5 No’lu
Genelge uyar nca 1.10.1.05 nolu hesapta da takip edilebilecektir.
1. EKLENECEK AKT&F HESAPLAR
1.10.1 B#REYSEL EMEKL#L#K S#STEM# ALACAKLAR
1.10.1.01 Kat l mc lardan Alacaklar
1.10.1.01.01 Giri Aidat Alacaklar
1.10.1.01.09 Di!er
1.10.1.02 Sat Emirleri Hesab
1.10.1.03 Fonlardan Fon # letim Kesintisi Alacaklar
1.10.1.04 Saklay c 3irketten Alacaklar
1.10.1.04.01 ...Fonu
1.10.1.04.99 ...Fonu
1.10.1.05 Emeklilik Yat r m Fonlar na Yap lan Sermaye Avans Tahsisi
1.10.1.08 Di!er Alacaklar
AÇIKLAMALAR:
1.10.1.01. Kat l mc lardan Alacaklar
Kat l mc lardan giri aidat ve di!er alacaklar n takip edildi!i bir hesapt r. Özel hizmet talep edilmesi
durumunda kat l mc dan alacaklar bu hesab n alt k r l m olan “Di!er Alacaklar” hesab alt nda takip
edilir.
1.10.1.02. Sat ' Emirleri
Kat l mc lar ad na portföy yönetim irketlerine fon paylar n n sat lmas emri verildi!inde, kat l mc lar
ad na ilgili fondan alacaklar n takip edildi!i bir hesapt r. Kat l mc lar ad na kat l mc hesab ndan
fonlar n sat lmas emri verildi!i zaman hesap borçland r l r, sat i lemi gerçekle ti!i zaman ise söz
konusu hesap alacakland r l r.
1.10.1.03. Fonlardan Fon &'letim Kesintisi Alacaklar
Fonlar n yönetiminden kaynaklanan ve ayn gün içerisinde tahsil edilemeyen fon i letim gideri kesintisi
alacaklar n n takip edildi!i bir hesapt r. Fon i letim gideri tahakkuk etti!i zaman bu hesap borçland r l r,
fonlardan söz konusu kesinti tahsil edildi!i zaman ise bu hesap alacakland r l r.
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1.10.01.04. Saklay c irketten Alacaklar
Kat l mc lar ad na saklay c irketten fon baz nda alacaklar n gösterildi!i hesap kalemidir. Fon baz nda
aktif hesaplarda gösterilen bu hesap ile pasifte kat l mc lara ait fon baz nda yükümlülüklerin tutuldu!u
hesap birbirleriyle kar l kl çal r. Bunun yan s ra farkl valörlerde fonlar n al m s ras nda, ileriki tarihli
fon al nmas na kadar saklay c irketten kat l mc ad na fon baz nda alacaklar bu hesapta takip edilir.
1.10.01.05. Emeklilik Yat r m Fonlar na Yap lan Sermaye Avans Tahsisi
3irketler taraf ndan kurulan emeklilik yat r m fonlar na tahsis edilen avans n izlendi!i bir hesapt r.
Yap lan sermaye tahsisi de!erlemeye tabi tutulmayacakt r.
1.10.01.08. Di:er Alacaklar
Bireysel emeklilik faaliyetlerinden kaynaklanan ve yukar da belirtilenler d
izlendi!i bir hesapt r.

nda kalan di!er alacaklar n

2. EKLENECEK PAS&F HESAPLAR
3.10.1
3.10.1.09
3.10.1.10

B REYSEL EMEKL L K S STEM BORÇLARI
Emeklilik Gözetim Merkezine Borçlar
Bonus ve ndirimler Kar2!l!3!

3.10.1 B&REYSEL EMEKL&L&K S&STEM& BORÇLARI
3.10.1.01 Kat l mc lar
3.10.1.01.01 ...Fonu
3.10.1.01.99 ...Fonu
3.10.1.09 Di!er
3.10.1.02 Kat l mc lar Geçici Hesab
3.10.1.03 Al Emirleri Hesab
3.10.1.04 Bireysel Emeklilik Arac lar na Borçlar
3.10.1.05 Saklay c 3irkete Borçlar
3.10.1.06 Portföy Yönetim 3irketine Borçlar
3.10.1.07 Kat l mc lara Borçlar
3.10.1.08 Di!er
AÇIKLAMALAR:
3.10.1.01. Kat l mc lar
3irketin kat l mc ad na fon baz nda yükümlü!ünü gösterir hesap kalemidir. Fon baz nda pasif
hesaplarda gösterilen bu hesap ile aktifte kat l mc ad na fon baz nda saklay c irketlerden alacaklar
gösteren hesap birbirleriyle kar l kl çal r. Bunun yan s ra farkl valörlerde fonlar n al m s ras nda,
ileriki tarihli fon al nmas na kadar irketin kat l mc ya yükümlü!ü bu hesapta izlenir.
3.10.1.02. Kat l mc lar Geçici Hesab
Kat l mc lar ad na henüz yat r ma yönlendirilmemi paralar ile kat l mc lar n sistemden ayr lmas veya
birikimlerini ba ka bir irkete aktarmas durumunda, kat l mc ya ait fon paylar n n sat sonras , söz
konusu sat i leminden kaynaklanan paradan varsa giri aidat borçlar ve benzeri kesintilerin
yap larak kat l mc lara ödenecek veya di!er bir irkete aktar m yap lacak tutar n izlendi!i hesap
kalemidir. Kat l mc lardan tahsilat yap lmas durumunda veya kat l mc lar n fon paylar n n sat
sonucu paralar n irket hesab na intikal etmesi durumunda bu hesap alacakland r l r.
Kat l mc dan tahsil edilen para yat r ma yönlendirildi!i zaman “Al Emirleri” hesab na borç ve
kat l mc ya ait fon paylar sat ld ktan ve söz konusu paradan giri aidat borçlar gibi kesintiler
yap ld ktan sonra “Kat l mc lara Borçlar” hesab na borç, bu hesaba alacak kaydedilir.
3.10.1.03. Al ' Emirleri Hesab
Portföy yönetim irketlerine kat l mc lar ad na verilen fon al emirlerinin takip edildi!i bir hesapt r.
Portföy yönetim irketlerine kat l mc ad na al emri verildi!i zaman hesap alacakland r l r, kat l mc
ad na fon al gerçekle ti!i zaman hesap borçland r l r.
3.10.1.04. Bireysel Emeklilik Arac lar na Borçlar
Bireysel emeklilik arac lar na borçlar n izlendi!i bir hesapt r.
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3.10.1.05. Saklay c irkete Borçlar
Saklay c irkete ait borçlar n izlendi!i bir hesapt r.
3.10.1.06. Portföy Yönetim irketine Borçlar
Portföy yönetim irketlerine ait borçlar n izlendi!i bir hesapt r.
3.10.1.07. Kat l mc lara Borçlar
Kat l mc n n emeklilik irketinden ayr lmas durumunda kat l mc ya ait fonlar sat lmas n müteakip giri
aidat ve benzeri kesintiler yap ld ktan sonra kat l mc ya ödenecek paralar n takip edildi!i bir hesapt r.
3.10.1.08. Di:er
Yukar daki hesaplar n kapsam na girmeyen borçlar n izlendi!i bir hesapt r. 3irket hesaplar na geçmi
olan sahibi bilinmeyen paralar da bu hesapta izlenir.
3.10.1.09 Emeklilik Gözetim Merkezine Borçlar
Emeklilik Gözetim Merkezi’ne y ll k aidat, bireysel emeklilik arac lar s nav ücretleri, i lem bazl ücretler
ile di#er ücretlerden kaynaklanan borçlar n izlendi#i bir hesapt r.
3.10.1.10 Bonus ve ndirimler Kar2!l!3!
Emeklilik plan çerçevesinde ilerleyen y llarda kat l mc lara sunulacak bonuslarla ilgili olarak ayr lacak
kar l klar bu hesapta takip edilir.
3. EKLENECEK GEL&R TABLOSU HESAPLARI
5.95.1..
5.95.1.01.08
5.95.1.02.04

B REYSEL EMEKL L K KAR/ZARAR HESABI
Konusu Kalmayan Bonus ve ndirim Kar2!l!klar!
Bonus ve ndirimler Kar2!l!3!

5.95... B#REYSEL EMEKL#L#K KAR/ZARAR HESABI
5.95.1.01 Bireysel Emeklilik Gelirleri
5.95.1.01.01 Fon # letim Gideri Kesintisi
5.95.1.01.02 Yönetim Gideri Kesintisi
5.95.1.01.03 Özel Hizmet Gideri Kesintisi
5.95.1.01.04 Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5.95.1.01.05 Giri Aidat Gelirleri
5.95.1.01.06 Sermaye Avans Tahsisi Faizi Gelirleri
5.95.1.01.07 Sermaye Avans Tahsisi Faizi Giderleri
5.95.1.01.10 Di!er Gelirler
5.95.1.02 Bireysel Emeklilik Giderleri
5.95.1.02.01 Fon # letim Kar l ! nda Ödenen
5.95.1.02.02 Arac Komisyonlar
5.95.1.02.03 Pazarlama Sat ve Reklam Giderleri
5.95.1.02.05 Di!er Giderler
AÇIKLAMALAR:
5.95.1.01. Bireysel Emeklilik Gelirleri
5.95.1.01.01. Fon &'letim Gideri Kesintisi
Fon net varl k de!eri üzerinden hesaplanan günlük azami yüzbinde on oran nda fon i letim gideri
kesintilerinin kaydedildi!i bir hesapt r.
5.95.1.01.02. Yönetim Gideri Kesintisi
Kat l mc n n bireysel emeklilik hesab na yap lan katk paylar üzerinden azami yüzde sekiz oran n
a mamak kayd yla al nan yönetim gideri kesintilerinin izlendi!i bir hesapt r.
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5.95.1.01.03. Özel Hizmet Gideri Kesintisi
Yasal bildirimler ve sunulan standart hizmetler d nda emeklilik sözle mesinde tan mlanm özel
hizmetlerin talep y ll k toplam, asgari ücretin ayl k tutar n n azami yüzde yirmibe ini a mamak kayd yla
kesinti tutar na kar l k gelen fon adetlerinin kat l mc n n bireysel emeklilik hesaplar ndaki fon
adetlerinden indirim suretiyle yap lacak yönetim gideri kesinti tutarlar n n izlendi!i bir hesapt r.
5.95.1.01.04. Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
Katk pay ödemeye ara verilmesi halinde, y ll k toplam, asgari ücretin ayl k tutar n n azami yüzde
yirmibe ini a mamak kayd yla kesinti tutar na kar l k gelen fon adetlerinin kat l mc n n bireysel
emeklilik hesaplar ndaki fon adetlerinden indirim suretiyle yap lacak yönetim gideri kesinti tutarlar n n
izlendi!i bir hesapt r.
5.95.1.01.05. Giri' Aidat Gelirleri
Kat l mc n n, bireysel emeklilik sistemine ilk kez kat lmas s ras nda veya yeni bir bireysel emeklilik
hesab açt rmas halinde kat l mc veya kat l mc n n nam ve hesab na hareket eden ki ilerden emeklilik
sözle mesi teklif formunun imzaland ! tarihte geçerli olan asgari ücretin ayl k tutar n a mamak
kayd yla tahakuk eden giri aidat n n kaydedildi!i bir hesapt r.
5.95.1.01.06. Sermaye Avans Tahsisi Faizi Gelirleri
Emeklilik yat r m fonlar na ili kin fon portföyünün olu turuldu!u tarih ile fon paylar n n sat ld ! tarih
aras nda olu an portföy de!er art ndan fon kurulu u a amas nda yap lan her türlü gider dü üldükten
sonra fon paylar n n sat ndan olu an has lat ile avans tutar na kar l k gelen tutar aras ndaki pozitif
fark n gelir kaydedildi!i hesapt r.
5.95.1.01.07. Sermaye Avans Tahsisi Faizi Giderleri
Emeklilik yat r m fonlar na ili kin fon portföyünün olu turuldu!u tarih ile fon paylar n n sat ld ! tarih
aras nda olu an portföy de!er art ndan fon kurulu u a amas nda yap lan her türlü gider dü üldükten
sonra fon paylar n n sat ndan olu an has lat ile avans tutar na kar l k gelen tutar aras ndaki negatif
fark n gider kaydedildi!i hesapt r.
5.95.1.01.08 Konusu Kalmayan Bonus ve ndirim Kar2!l!klar!
Emeklilik planlar çerçevesinde ayr lan bonus ve indirim kar l klar ndan iptal edilen tutarlar n izlendi#i
hesapt r.
5.95.1.01.10. Di:er Gelirler
3irketin, emeklilik faaliyeti ile ilgili olup, yukar da yer almayan gelirlerinin izlendi!i bir hesapt r.
5.95.1.02. Bireysel Emeklilik Giderleri
5.95.1.02.01. Fon &'letim Kar' l : nda Ödenen
Emeklilik yat r m fonlar n n i letim ve yönetim masraflar için ödenen paralar bu hesapta gösterilir.
5.95.1.02.02. Arac Komisyonlar
Bireysel emeklilik arac lar na verilen komisyonlar n takip edildi!i hesapt r.
5.95.1.02.03. Pazarlama, Sat ' ve Reklam Giderleri
3irketin genel yönetim, ara t rma ve geli tirme, pazarlama, sat ve reklam giderleri ile ilgili olarak
yap lan ve emeklilik faaliyetiyle ilgili bölüme ait oldu!u kesin olan giderler bu hesapta izlenir.
5.95.1.02.04 Bonus ve ndirimler Kar2!l!3!
Emeklilik planlar çerçevesinde ayr lan bonus ve indirimler nedeniyle kullan lacak gider hesab d r.
5.95.1.02.05. Di:er Giderler
Emeklilik faaliyetiyle ilgili olup, yukar da yer almayan giderlerin izlendi!i bir hesapt r.
4. EKLENECEK NAZIM HESAPLAR
4.1 Borçlu Naz m Hesaplar
9.01.1.20 Portföydeki Kat lma Belgeleri (Adet)
9.01.1.21 Dola mdaki Kat lma Belgeleri (Adet)
9.01.1.22 Fon Birim Fiyatlar
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AÇIKLAMALAR
9.01.1.20. Portföydeki Kat lma Belgeleri (Adet)
Emeklilik irketinin portföyünde bulunan kat lma belgelerinin adetlerinin izlendi!i bir hesapt r. 9.01.1.20
ve 9.02.01.20 nolu hesaplarda izlenen portföydeki kat lma belgeleri (Adet) sermaye tavan na isabet
eden nominal tutar üzerinden adetleri de!il sermaye avans tahsisine isabet eden adetleri
gösterecektir.
9.01.1.21. Dola' mdaki Kat lma Belgeleri (Adet)
Emeklilik irketinin dola mdaki kat lma belge adetlerinin izlendi!i bir hesapt r.
9.01.1.22. Fon Birim Fiyatlar
Fon birim fiyatlar n n izlendi!i bir hesapt r.
4.2 Alacakl Naz m Hesaplar
9.02.2.20 Portföydeki Kat lma Belgeleri (Adet)
9.02.2.21 Dola mdaki Kat lma Belgeleri (Adet)
9.02.2.22 Fon Birim Fiyatlar
AÇIKLAMALAR:
9.02.1.20. Portföydeki Kat lma Belgeleri (Adet)
Emeklilik irketinin portföyünde bulunan kat lma belgelerinin adetlerinin izlendi!i bir hesapt r. 9.01.1.20
ve 9.02.20.7 nolu hesaplarda izlenen portföydeki kat lma belgeleri (Adet) sermaye tavan na isabet
eden nominal tutar üzerinden adetleri de!il sermaye avans tahsisine isabet eden adetleri
gösterecektir.
9.02.1.21. Dola' mdaki Kat lma Belgeleri (Adet)
Emeklilik irketinin dola mdaki kat lma belgelerinin adetlerinin izlendi!i bir hesapt r.
9.02.1.22. Fon Birim Fiyatlar
Fon birim fiyatlar n n izlendi!i bir hesapt r.
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