Resmi Gazete No
Resmi Gazete Tarihi

: 24718
: 06.04.2002

Devlet Bakanl ndan:
Emeklilik irketleri Kurulu ve Çal ma Esaslar Hakk nda Tebli (Tebli No: 2002/1)
Madde 1- Bu Tebli in amac , 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 Emeklilik /irketleri Kurulu0 ve Çal 0ma Esaslar
Hakk nda Yönetmelik uyar nca verilecek izinlerle ilgili yap lacak ba0vurularda yer alacak bilgi, belge ve
formlara ili0kin esas ve usulleri düzenlemektir.
Madde 2- Bu Tebli de geçen;
a) Kanun
: 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi
Kanununu,
b) Yönetmelik
: Emeklilik /irketleri Kurulu0 ve Çal 0ma Esaslar Hakk nda
Yönetmeli i,
c) Müste0arl k
: Hazine Müste0arl n ,
d) /irket
: Kanuna göre kurulan emeklilik 0irketini,ifade eder.
Madde 3- /irketlerin bu Tebli kapsam nda yapacaklar ba0vurular n de erlendirmeye
al nabilmesi için bu Tebli de yer alan bilgi, belge ve formlar ile eklerinde talep edilen belgelerin do ru
ve eksiksiz olarak doldurularak Müste0arl a iletilmesi zorunludur.
Bilgi, belge ve formlar n her sayfas 0irket taraf ndan ka0elenir ve 0irketi temsil ve ilzama yetkili
en az iki yönetici taraf ndan imzalan r. Taleplerin de erlendirilmesinde genel evrak giri0i esas al n r.
Madde 4- Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde belirtilen kurucular n
noter huzurunda imza edecekleri EK 1 ve EK 2’de yer alan beyannamede belirtilen her ba0l k, varsa
gerekli görülen di er belgeler de eklenmek suretiyle ayr nt l olarak doldurulur.
Madde 5- Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (c) bendinde yer ald
0ekliyle
ödenmesi gereken 0irket sermayesinin taahhüt edildi ine ili0kin belge EK 3’de belirtilen 0ekilde
düzenlenir.
Madde 6- Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (d) bendinde belirtilen yap labilirlik
raporunun asgari içeri i EK 4’de, bu raporun içinde yer almas gereken bilgi teknolojileri plan ve teknik
alt yap ya ili0kin bilgiler ise EK 5’de belirtilen 0ekilde düzenlenir. Yap labilirlik raporunun ayr nt l ve
gerçekçi bilgiler içermesi zorunludur. Kurulu0 izni ba0vurusunu takiben Müste0arl k nezdinde kurucu
ortaklar veya üst düzey yöneticileri taraf ndan yap labilirlik raporuna ve ba0vuruda belirtilen say sal
parametrelere ili0kin kapsaml sözlü sunum yap l r.
Madde 7- Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (e) bendinde belirtilen ve ba0vuru
tarihinden önceki alt ay içinde al nm 0 olmas gereken adli sicil belgesi EK 6’da belirtilen 0ekilde
düzenlenir.
Madde 8- Hisse devredecek ki0ilerin Kanunun 13 üncü maddesi uyar nca Müste0arl a
yapacaklar ba0vurularda ekleyecekleri Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (a) ve (e)
bentlerinde yer alan bilgi ve belgeler EK 1, EK 2 ve EK 6’da belirtilen 0ekilde düzenlenir.
Madde 9- Bu Tebli kapsam nda yap lacak ba0vurulara eklenmesi gereken kuruculara ait
belge ve bilgiler, Kanunun geçici 1 inci maddesi uyar nca ve Yönetmelikte belirtilen ko0ullar yerine
getirmek suretiyle emeklilik 0irketine dönü0ecek olan hayat sigorta 0irketlerinde bu 0irketlerin ortaklar
taraf ndan temin edilecektir.
Madde 10- Yönetmeli in 17 nci maddesinde belirtilen ana sözle0me de i0iklikleri için
Müste0arl a yap lan ba0vurularda sermayenin ödenmi0 oldu una dair tespiti ve Yönetmeli in 30 uncu
maddesine göre ba ms z d 0 denetimi yapacak ba ms z d 0 denetim kurulu0lar , 7397 say l Sigorta
Murakabe Kanunu uyar nca 04/06/1996 tarih ve 22656 say l Resmi Gazetede yay mlanan Sigorta ve
Reasürans /irketlerinin Ba ms z D 0 Denetim Kurulu0lar nca Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelikte
belirtilen ko0ullar ta0 yan ve kendisine ba ms z denetim yetkisi verilen kurulu0lardan olmal d r.
Madde 11- Bu Tebli yay m tarihinde yürürlü e girer.
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Madde 12- Bu Tebli hükümlerini Hazine Müste0arl
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n n ba l oldu u Bakan yürütür.

EK-1
EMEKL0L0K 0RKET0 KURUCULARINA/H0SSE DEVRALACAKLARA 0L0 K0N BEYANNAME
(TÜZEL K0 0LER)
TÜZEL K0 0N0N
UNVANI

:

MERKEZ ADRES0

:

TELEFON NO

:

FAKS NO

:

0NTERNET ADRES0

:

ELEKTRON0K POSTA ADRES0

:

KURULU

TAR0H0

:

SERMAYES0 (Aç klamal )

:

VERG0 DA0RES0 VE NUMARASI

:

FAAL0YET KONUSU

:

SON BE YILA A0T BAZI B0LANÇO BÜYÜKLÜKLER0 (M0LYAR TL)
1

2

3

4

5

NET KÂR/ZARAR (1)
ÖZKAYNAKLAR
KISA VADEL0 BORÇLAR
UZUN VADEL0 BORÇLAR
KISA VADEL0 ALACAKLAR
UZUN VADEL0 ALACAKLAR
AKT0F TOPLAMI
0 T0RAKLER0 (2)
0RKET0N
UNVANI

FAAL0YET
ALANI

SERMAYES0

H0SSE ORANI

H0SSE TUTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
SAH0P OLDUBU GAYR0MENKULLER
B0LANÇO DEBER0
B0NA
ARSA
D0BER
MENKUL KIYMETLER (3)
3

RAY0Ç BEDEL0

B0LANÇO DEBER0

P0YASA DEBER0

TAHV0L
BONO
H0SSE SENED0
D0BER
TAAHHÜT ED0LEN SERMAYEN0N KAR ILANACABI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ
1
2
3
4
5
ÇALI TIBI BANKALAR

1

2

3

4

5

BANKA ADI
UBE ADI
MEVDUAT (M0LYAR TL)
VADEL0
VADES0Z
KRED0 (M0LYAR TL)
FAAL0YET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLE T0RD0B0 ÖNEML0 0 LER

VERG0 BORCU:
SSK BORCU:

DAHA ÖNCE TÜRK0YE’DE VEYA BA KA B0R ÜLKEDE MAL0 SEKTÖRDE FAAL0YET
GÖSTERMEK AMACIYLA 0Z0N 0Ç0N BA VURUDA BULUNUP BULUNMADIBI, EBER BA VURU
REDDED0LM0 VEYA ALINAN 0Z0N 0PTAL ED0LM0 0SE NEDENLER0 (4):

0RKET0N HALEN TARAF OLDUBU ÖNEML0 HUKUK0 0HT0LAFLAR HAKKINDA AYRINTILI
AÇIKLAMA: (B0TM0 DAVALAR 0LE 0LG0L0 B0LG0)
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0MZA

:

BEYAN TAR0H0

: ....../....../......

AÇIKLAMALAR
:
(1) Vergi kar0 l ayr ld ktan sonraki tutar yaz lacakt r.
(2) @0tirak oran , i0tirak edilen 0irketin sermayesinin %5 veya daha fazlas ise doldurulacakt r.
(3) @0tiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacakt r.
(4) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring 0irketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasas
Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yaz lacakt r.
(5) Eklerde yer alan parasal büyüklükler TL cinsinden yaz lacakt r.
(6) Formda ayr lan k s mlar n yeterli gelmemesi halinde ek form kullan labilir.
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EK-2
EMEKL0L0K 0RKET0 KURUCULARINA/H0SSE DEVRALACAKLARA 0L0 K0N BEYANNAME
(GERÇEK K0 0LER)
ADI-SOYADI

:

DOBUM YER0 VE TAR0H0

:

UYRUBU

:

ANA ADI

:

BABA ADI

:

0KAMETGAH ADRES0

:

TELEFON NO

:

FAKS NO

:

E- POSTA ADRES0

:

VERG0 K0ML0K NO

:

T.C.K0ML0K NO

:

Foto raf

ÖBREN0M DURUMU
OKUL

MEZUN0YET YILI

L0SE
L0SANS
YÜKSEK L0SANS
DOKTORA
HALEN ÇALI TIBI 0 YER0N0N
UNVANI VE ADRES0

:

MESLEB0 VE GÖREV UNVANI :
0 E G0R0 TAR0H0

:

VERG0 K0ML0K NUMARASI

:

DAHA ÖNCE ÇALI TIBI 0 YERLER0
0 YER0N0N UNVANI (1)

G0R0 -AYRILI
TAR0H0

GÖREV UNVANI

1
2
3
4
SON YILA A0T YILLIK NET GEL0R0:
ORTABI BULUNDUBU 0RKETLER (2)
0RKET0N
UNVANI

FAAL0YET
ALANI

SERMAYES0

1
6

H0SSE ORANI

H0SSE TUTARI

2
3
4
SAH0P OLDUBU GAYR0MENKULLER
SATIN ALMA DEBER0

RAY0Ç BEDEL0

SATIN ALMA DEBER0

P0YASA DEBER0

B0NA
ARSA
D0BER
MENKUL KIYMETLER (4)

TAHV0L
BONO
H0SSE SENED0
D0BER
TAAHHÜT ED0LEN SERMAYEN0N KAR ILANACABI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ
1
2
3
4
5
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ÇALI TIBI BANKALAR

1

2

3

4

5

BANKA ADI
UBE ADI
MEVDUAT (M0LYAR TL)
VADEL0
VADES0Z
KRED0 (M0LYAR TL)
BANKALAR DI INDA D0BER GERÇEK VE TÜZEL K0 0LERE BORÇLARI:
DAHA ÖNCE TÜRK0YE’DE VEYA BA KA B0R ÜLKEDE MAL0 SEKTÖRDE FAAL0YET
GÖSTERMEK AMACIYLA 0Z0N 0Ç0N BA VURUDA BULUNUP BULUNMADIBI, EBER BA VURU
REDDED0LM0 VEYA ALINAN 0Z0N 0PTAL ED0LM0 0SE NEDENLER0 (5):

HAKKINDA AÇILMI
KONUSU:

B0R KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIBI; VARSA DAVANIN

HAKKINDA KAMU DAVASI DI INDA AÇILMI
DAVANIN KONUSU:

B0R DAVA BULUNUP BULUNMADIBI; VARSA

HALEN TARAF OLDUBU ÖNEML0 HUKUK0 0HT0LAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA
(B0TM0 DAVALAR 0LE 0LG0L0 B0LG0):

0MZA

:

BEYAN TAR0H0

: ....../....../......

AÇIKLAMALAR
:
(1) Çal 0 lan kurumun, i0verenin ya da 0irketin ad ya da ticari unvan yaz lacakt r.
(2) @0tirak oran , i0tirak edilen 0irketin sermayesinin %5 veya daha fazlas ise doldurulacakt r.
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(3) @0tiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacakt r.
(4) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring 0irketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasas
Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yaz lacakt r.
(5) Eklerde yer alan parasal büyüklükler TL cinsinden yaz lacakt r.
(6) Formda ayr lan k s mlar n yeterli gelmemesi halinde ek form kullan labilir.
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EK-3

TAAHHÜTNAME

HAZ0NE MÜSTE ARLIBINA

……………. Emeklilik /irketini kurma/hisselerini devralma talebimizde belirtilen kurulu0
sermayesinin/al 0 bedelinin sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi faaliyetlerimizden
kaynakland n beyan ve her türlü muvazaadan ar nm 0 olarak nakden temin ve tevdi edilece ini
taahhüt ederiz.

Firmay Temsil ve @lzama
Yetkili Ki0ilerin @mzalar
Ka0e ve Pul

EKLER:
EK-1: 0mza Sirküleri
EK-2: Yönetim Kurulu Karar
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EK- 4
YAPILAB0L0RL0K RAPORU ASGAR0 0ÇER0B0
1. Emeklilik irketinin Misyon ve Vizyonu
2. Pazar Ara t rmas n n De erlendirmesi ve Beklentiler
- Yap labilirlik raporunda dikkate al nan makroekonomik varsay mlar
- Pazar n mevcut halinin, toplam potansiyelinin ve rekabet ko0ullar n n de erlendirmesi
- Sektöre getirilecek yenilikler
- Beklenen pazar pay
3.
-

irketin Çal ma Esaslar ve Faaliyet Politikalar
/irketin organizasyon yap s , istihdam edilmi0/edilecek anahtar nitelikte insan kayna ve
insan kaynaklar politikas
Bilgi teknolojileri ve teknik alt yap planlamas
Hitap edilmesi dü0ünülen kesimlerin nitel ve nicel de erlendirmesi
Tan t m politikas
Sunulacak ürünler hakk nda detayl bilgi
Do rudan ve dolayl da t m kanallar politikas
Fiyatland rma ve yeni üretim, birikimli sigortalardan dönü0türme, aktar m politikalar
Portföy yönetimi ve yat r m politikalar
Bireysel emeklilik sistemi d 0 nda faaliyette bulunulmas öngörülen bran0lar ve bu bran0larda
al nacak pozisyonun nitel ve nicel ölçüleri

4. Kuruculara 0li kin Bilgiler
- EK 1 ve EK 2 ile istenen ve bunlar tamamlayan bilgiler
- Emeklilik 0irketinin ortakl k yap s
- Tüzel ki0i kurucular n malî tablolar n n güncel örnekleri
5. Gelir ve Gider Tahminleri
Kümülatif kâr n pozitif oldu u bilanço y l n içeren ve her durumda asgari 5 y l gösteren
projeksiyonlarda yer alacak kalemler :
-

Kurulu0 ve temel örgütlenme giderleri
Tan t m ve e itim giderleri
Pazarlama fonksiyonu esasl , üretime ba l direkt giderler
Portföy yönetimi giderleri
Genel yönetim giderleri
Katk pay üretimi (yeni üretim, birikimli sigortalardan dönü0türme ve net aktar mlar n adet ve
tutar olarak büyüklükleri)
Katk kesintileri esasl gelirler
Emeklilik yat r m fonlar yönetimi esasl gelirler
Di er gelir ve giderler
Özkaynaklar esasl gelirler
Projektif malî tablolar (kâr/zarar ve bilanço)
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EK 5
B0LG0 TEKNOLOJ0LER0 PLANI ve TEKN0K ALT YAPI
/irketler, Kanunda belirtilen ko0ullar ve i0leyi0i temin etmek üzere, donan m, ileti0im teknolojileri ve
yaz l mlar kapsayan bir bilgi teknolojileri plan olu0tururlar.
Bilgi Teknolojileri Plan , k sa, orta ve uzun vadeli planlar ve öngörülen i0lem hacmini esas alarak
seçilir ve faaliyete geçilmesi ile birlikte her a0amaya yönelik olarak arz edilecek hizmetleri süreleriyle
birlikte aç klar.
Bilgi Teknolojileri Plan olu0turulurken a0a daki esaslar gözönünde bulundurulur:
1.
Bilgi sisteminin fiziksel alt yap s n olu0turmaya yönelik olarak seçilen donan m, kullan lacak
bilgisayarlar ve sunulacak hizmetlerle ba lant l olarak ihtiyaç duyulacak çevre birimleri, yedekleme
teknolojileri, at l destek sistemleri, kesintisiz güç kaynaklar ve jeneratör gibi sistem güvenilirli ini ve
ayakta kalma süresini belirleyen ek donan m ve teknolojiler,
2.
Yerel alan a ve uzak alan a
esasl hizmet plan ile güvenlik plan ,

mimarileri, @nternet ve otomatik sesli yan tlama teknolojileri

3.
Yaz l m alan nda i0letim sistemi, ili0kisel veri taban yönetim sistemi ve uygulama yaz l m n n
birbirleriyle uyumu,
@li0kisel veri taban yönetim sisteminin, güvenlik, güvenilirlik, performans, ölçeklenebilirlik ve aç kl k
temel parametrelerine göre de erlendirmesi,
Kat l mc ile veri taban aras nda köprü görevi üstlenecek uygulama yaz l mlar n n 0irketlerin
faaliyetlerini bilgisayar ortam na ta0 yan, yönlendiren, denetleyen bir yap ya sahip olacak 0ekilde
seçimi, uygulama yaz l mlar için yaz l m geli0tirme teknolojileri,
Yaz l m geli0tirme teknolojilerinin, veri taban n n sa lad
hizmetlerle uyumlu, h zl uygulama
geli0tirmeye yatk n ve 0irket içi uygulamalar kadar d 0 hizmet uygulamalar n n da geli0imine olanak
sa layacak yap da olmas ,
4.
5.

Hizmetlerin üretilece i kurumlar ve d 0 kaynak kullan m ile gerçekle0tirilecek hizmetler,
Ola anüstü durum planlamas na ili0kin öngörüler ve yat r m zamanlamas .
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EK- 6

ADL0 S0C0L VE 0STAT0ST0K GENEL MÜDÜRLÜBÜNE
(CUMHUR0YET BA SAVCILIBINA)
.................................

Hazine Müste arl na verilmek üzere, ar0iv kay tlar n da içeren adli sicilimin ç kar larak
taraf ma verilmesini arz ederim.

....../....../......
ADI-SOYADI
@MZA
SOYADI

:

ADI

:

BABA ADI

:

ANA ADI

:

DOBUM YER0/TAR0H0

:

NÜFUSA KAYITLI OLDUBU
0L

:

0LÇE

:

MAHALLE/KÖY

:

C0LT NO

:

A0LE SIRA NO

:

SIRA NO

:

T.C.K0ML0K NO
ADRES0

:
:
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