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BÖLÜM 1 - İLGİLİ MEVZUAT
Rehberin bu bölümünde, denetim konuları dikkate alınarak şirket uygulamalarının
karşılaştırılacağı ve uygunluğunun tespit edileceği kanun, yönetmelik, genelge başta olmak
üzere ilgili olabilecek mevzuata yer verilmiştir.
Rehberin ilerleyen bölümlerinde, şirket uygulaması ile yapılan işlemlerin mevzuata
uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik kontrol listeleri yer almaktadır. Kontrol listelerinde
yer alan soruların sonuna (Evet/Hayır anlamında) (E) veya (H) harfi konularak cevaplara
yönelik beklentiler ifade edilmiştir. Ancak, beklenen cevaplar mutlak doğruyu ifade etmeyip,
şirketin ölçeğine, işlemlerinin karmaşıklığına ve risk profiline göre farklılık gösterebilir.
Oluşturulan kontrol listelerinde yer alan sorulara dayanak olabilecek mevzuat envanteri,
hiyerarşik sıralama ile yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde EK-1’de (Denetimde Esas
Alınan Mevzuat Envanteri) yer almaktadır.
BÖLÜM 2 - TALEP EDİLECEK BİLGİ VE BELGELER
Bireysel emeklilik işlemleri ile ilgili olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (Kurum) EK-2’de yer alan bilgi ve belgeleri şirketten talep eder. Ancak,
denetimin kapsamına göre ya da denetim sürecinde denetim elemanları tarafından yapılan
tespitler çerçevesinde EK-2’de yer alanlar dışında da bilgi ve belge talep edilebilir.
Denetim, bu rehberde yer alan konuların tamamını ya da bir veya birkaçını kapsayabilir.
Bu durumda, talep edilecek bilgi ve belgeler denetim elemanı tarafından belirlenir ve denetime
tabi şirkete bildirilir.
Denetim kapsamında talep edilecek standart bilgi ve belgeler, denetime başlama
tarihinden en az 7 iş günü önce bildirilir. Bu süre, istenen bilgi ve belgelerin hazırlanması için
kesin süre olup, bunların hazırlanmasına yönelik şirket tarafından talep edilmesi halinde ve
denetimi gerçekleştiren personelin de uygun görmesi durumunda en fazla on beş iş günü süre
daha verilebilir.
Şirketten talep edilen bilgi ve belgelerden elektronik ortamda sunulmaya elverişli
olanlar bu şekilde ibraz edilebilir. Ayrıca, yazılı veya basılı şekilde sunulması gerekli
olmayanlar, “görüntüleme”, “kopyalama” ve “yazdırma” yetkilerini haiz olarak denetim
elemanına şirket nezdinde bilgi işlem sisteminde kullanıcı adı tanımlamak ya da bilgi işlem
sisteminden söz konusu bilgilerin kullanıma uygun şekilde elde edilmesini sağlamak suretiyle
de ibraz edilebilir. Denetim elemanı, ibraz edilen bilgi ve belgelerin şirket kayıtlarına
uygunluğunu doğrulamak amacıyla ya da ihtiyaç duyduğunda yukarıda belirtilen yetkilerle
sınırlı olmak üzere her zaman için bilgi işlem sistemine erişim isteyebilir.

1

BÖLÜM 3 - YAPILACAK İNCELEME
Bireysel emeklilik işlemleri denetimi kapsamında yapılacak incelemeye ilişkin
açıklamalar, incelenecek konular ve bunların raporlarda sunulmasına yönelik hususlar aşağıda
konu başlıkları halinde yer almaktadır.
3.1. Bir Önceki Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İnceleme yapılan şirket nezdinde Kurum tarafından bir önceki denetim sonucunda
hazırlanan denetim raporunda yer alan tespitler ve bu tespitlerle ilgili yapılan işlemler ve
yazışmalar incelenir, raporda tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkların şirket tarafından düzeltilip
düzeltilmediği kontrol edilir.
3.2. İç Sistemlerin Değerlendirilmesi
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin “İç
Sistemlerin Kurulması” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrası;
“Kuruluşlar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla,
faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara uygun varsa bölge
müdürlüklerini, şubelerini, birimlerini, temsilciliklerini ve konsolidasyona tabi ortaklıklarını
kapsayacak şekilde bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli ve etkin iç
sistemler kurmak, işletmek ve geliştirmekle yükümlüdür.”
hükmünü haizdir.
Anılan hüküm çerçevesinde, şirketin mezkur Yönetmelik ile düzenlenen esas ve usullere
uygun olarak iç sistemlerini oluşturup oluşturmadığı ve bireysel emeklilik iş ve işlemleri
açısından işletip işletmediği incelenerek değerlendirilir. Denetim sırasında, iç sistemler
açısından aşağıda yer alan hususlarda genel bir inceleme yapılır ve bu konudaki açıklamalara
raporda yer verilir.
Kontrol Listesi
3.2.1. Tüm denetim faaliyetleri için geçerli olacak şekilde şirket iç sistemlerinin
değerlendirilmesi sırasında cevaplandırılması gereken sorular ve beklenen cevaplar:
3.2.1.1. Yönetim kurulu, iç sistemler kapsamında belirtilen sorumluluklarının yerine
getirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu tesis etmiş ve işletimi için kaynakları tahsis etmiş
midir? (E)
3.2.1.2. Şirketin mali durumunu bozan ya da bozma ihtimali olduğu durumların varlığı
halinde bu durum iç denetim raporu ile kuruluş denetim komitesi ve yönetim kuruluna
sunulmuş mudur? (E) Böyle bir durumun varlığında gerekli aksiyonlar en fazla bir ay içerisinde
alınmış mıdır? (E)
3.2.1.3. Yönetim kurulu toplantılarında iç sistemlerle ilgili kararlar bir gündem
maddesi olarak ele alınmakta ve değerlendirilmekte midir? (E) İç sistemler çerçevesinde
sunulan rapor ya da bilgilere ilişkin (varsa) gerekli önlemler zamanında alınmakta mıdır? (E)
3.2.1.4. Önceki dönem denetim faaliyetleri sonucunda Kurum tarafından tanzim
edilmiş denetim raporlarında yer verilen tespitlere yönelik yapılan işlemler iç denetime konu
edilerek izlenmekte ve raporlanmakta mıdır? (E)
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3.2.2. Rehbere konu denetim faaliyeti kapsamında iç sistemlerin
değerlendirilmesine yönelik sorular ve beklenen cevaplar:
3.2.2.1. Sözleşmelerin kurulması öncesindeki bilgilendirme, reklam-ilan faaliyetleri ile
sözleşmelerin yürürlüğe alınması, tahsil edilen katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi
süreçleri iç denetime konu edilerek denetim faaliyet özetleri ile varsa tespit ve değerlendirmeler
raporlanmakta mıdır? (E)
3.2.2.2. Çağrı merkezi ve internet sitesi aracılığı ile alınan katılımcı talepleri başta
olmak üzere katılımcı taleplerinin arşivlenme süreci, katılımcılara mevzuat kapsamında
gönderilmesi zorunlu bilgi ve belgelere ilişkin gönderim ve teslim süreçleri iç denetime konu
edilerek denetim faaliyet özetleri ile varsa tespit ve değerlendirmeler raporlanmakta mıdır? (E)
3.2.2.3. Bireysel emeklilik iş ve işlemleri çerçevesinde şirketin dışarıdan alım ya da
kiralama işlemleri, bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin süreçler iç denetime konu
edilerek denetim faaliyet özetleri ile varsa tespit ve değerlendirmeler raporlanmakta mıdır? (E)
3.2.2.4. Katılımcıların fon değişiklik, plan değişiklik, katkı payı değişiklik haklarının
kullanım süreçleri başta olmak üzere yasal mevzuat kapsamında sahip olduğu cayma, aktarım,
ayrılma, grup emeklilik sözleşmelerinde hak kazanım, transfer işlemleri vb. hakların
kullanımına ilişkin süreçler iç denetime konu edilerek denetim faaliyet özetleri ile varsa tespit
ve değerlendirmeler raporlanmakta mıdır? (E)
3.2.2.5. Hak sahibine ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş tutarlar ile fon paylarına
tedbir konulmasını gerektiren durumlara ilişkin belirlenmiş süreçler iç denetime konu edilerek
denetim faaliyet özetleri ile varsa tespit ve değerlendirmeler raporlanmakta mıdır? (E)
3.2.2.6. Sözleşme bazında yapılan kesintiler ve bunların iadesine yönelik mevzuatta
tanımlı hususlara uyulmasına ilişkin tanımlanan süreçler iç denetime konu edilerek denetim
faaliyet özetleri ile varsa tespit ve değerlendirmeler raporlanmakta mıdır? (E)
3.2.2.7. Katılımcı hesaplarına ilişkin işlemlerin muhasebe ile entegrasyonu ve
tutarlılığı, belge ve bilgi akışı ve mutabakat süreci iç denetime konu edilerek denetim faaliyet
özetleri ile varsa tespit ve değerlendirmeler raporlanmakta mıdır? (E)
3.3. Bilgi Sistemleri Alt Yapısının Değerlendirilmesi
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin “Bilgi
sistemlerinin ve iş süreçlerinin tesisi” başlıklı 16 ncı maddesiyle bilgi sistemlerinin
yapılandırılmasına ilişkin temel prensipler belirlenmiş olup, şirketlerin bilgi sistemlerini
mevcut yasal mevzuat doğrultusunda oluşturmaları ve yürütmeleri beklenmektedir.
Bilgi sistemlerinin şirketin operasyonlarına, finansal durumuna ve yasalara/iç
düzenlemelere uyumuna dair raporlar üretmesi, aynı zamanda şirketin hissedarlarına,
denetçilerine ve yasal otoritelere tam, zamanında ve doğru bilgi ulaştırılmasını sağlaması
beklenmektedir.
Şirket, bilgi sistemlerinin güvenilirliğini sağlamak, düzenli olarak güncelleyerek gerekli
değişiklikleri yapmak ve bilgi sistemlerinin kesintisiz olarak devam ettirilmesi ile ilgili
tedbirleri almakla yükümlüdür. Denetim sırasında, bilgi sistemleri açısından aşağıda yer alan
hususlarda genel bir inceleme yapılır ve bu konudaki açıklamalara raporda yer verilir.
Kontrol Listesi
3.3.1. Tüm denetim faaliyetleri için geçerli olacak şekilde şirketin bilgi
sistemlerinin değerlendirilmesi sırasında cevaplandırılması gereken sorular ve beklenen
cevaplar:
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3.3.1.1. Beklenmeyen olaylar yaşanması durumunda oluşabilecek risklere ve sorunlara
yönelik olarak öncelikli gerçekleştirilecek eylemleri ve alınacak tedbirleri gösteren, yönetim
kurulu tarafından onaylı “Acil ve Beklenmedik Durum Planı” mevcut mudur? (E)
3.3.1.2. Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu olan kişiler
yedekleri ile birlikte belirlenmiş midir? (E)
3.3.1.3. Acil ve beklenmedik durum planlarının uygun sürelerde gözden geçirilmesine
yönelik bir sistem oluşturulmuş mudur? (E)
3.3.1.4. Bilgi teknolojileri nezdinde gerçekleştirilen "Güvenlik, Erişim, Admin
Yönetimi, Bakım, Lisanslama, Sistem İzleme ve Performans Raporlama, Donanım Yönetimi,
Problem Yönetimi, Test Yönetimi, Ağ Yönetimi, Yazılım Geliştirme, Yama Yönetimi" gibi
süreçlerdeki tüm riskli alanlar belirlenmiş midir? (E) Bu riskler için bir envanter oluşturulmuş
mudur? (E) Bilgi sistemleri risklerinin yönetimi konusunda gerekli tüm aksiyonlar alınmış
mıdır? Bu riskler özelinde şirket üst yönetimine zamanında raporlamalar yapılmakta mıdır? (E)
3.3.1.5. Bilgi sistemlerinde gerçekleştirilen süreçlere ilişkin ilgili prosedürler
hazırlanıp yürürlüğe konulmuş mudur? (E) Bu prosedürler süreç sahipleri ile ilgili birim ve
yöneticileri tarafından onaylanmış mıdır? (E) Prosedürler personelin erişimine açık bir yapıda
tutulmakta ve gerektiği durumlarda güncellenmekte midir? (E)
3.3.2. Rehbere konu denetim faaliyeti kapsamında bilgi sistemlerinin
değerlendirilmesine yönelik sorular ve beklenen cevaplar:
3.3.2.1. Şirket verileri, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi (SBM) vb. tarafından belirlenen içerik, format ve yönteme göre ve belirlenmiş
sürelerde gönderilmekte midir? (E)
3.3.2.2. Şirket verilerinin gönderiminde başarısız olunan durumlar kök nedenlerini
içerecek şekilde şirket üst yönetimine raporlanmakta ve tekrarının önlenmesine yönelik gerekli
aksiyonlar alınmakta mıdır? (E)
3.3.2.3. Emeklilik süreçleri bazında yetki limitleri belirlenmiş ve bu limitler bilgi
sistemlerine tanımlanmış mıdır? Limit aşımı durumunda sistem tarafından uyarı mekanizmaları
tesis edilmiş midir? (E)
3.3.2.4. Bilgi sistemleri, gerçekleştirilen denetim sırasında denetim elemanının ihtiyaç
duyduğu bilgilerin uygun biçimde ve kısa süre içerisinde temin edilmesine imkân sağlamakta
mıdır? (E)
3.4. Bağımsız Dış Denetim
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 21 inci maddesi
gereği, şirketin yıl sonu malî tablolarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi
zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir.
Ayrıca, ilgili mevzuat gereğince, bağımsız denetim faaliyetinin, kuruluş ile şirket arasında
yapılacak yazılı sözleşme çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.
Denetime esas olarak, bağımsız denetim kuruluşunun inceleme dönemine ilişkin rapor
sonuçları dikkate alınır ve bağımsız denetim konusunda aşağıda yer alan hususlarda genel bir
inceleme yapılarak bu konudaki açıklamalara raporda yer verilir.
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Kontrol Listesi
3.4.1. Tüm denetim faaliyetleri için geçerli olacak şekilde şirketin bağımsız dış
denetim sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında cevaplandırılması gereken sorular ve
beklenen cevaplar:
3.4.1.1. Şirket ile bağımsız denetim yapma yetkisi almış bir kuruluş arasında ilgili
mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde sözleşme yapılmış mıdır? (E)
3.4.1.2. Bağımsız denetim raporunda varsa tespit edilen hususlara ilişkin gerekli
tedbirler alınmış mıdır? (E) Bu tedbirler ve sonuçları izlenerek şirket yönetim kuruluna
raporlanmış mıdır? (E)
3.4.2. Rehbere konu denetim faaliyeti kapsamında bağımsız dış denetim
sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik sorular ve beklenen cevaplar:
3.4.2.1. İnceleme dönemine ilişkin bağımsız denetim raporlarında emeklilik
işlemlerine yönelik konular hakkında tespit yer almış mıdır? (H)
3.4.2.2. İnceme dönemine ilişkin bağımsız denetim raporlarında emeklilik işlemlerine
yönelik tespit mevcut ise şirket tarafından gerekli aksiyonlar zamanında alınmış mıdır? (E)
3.5. Emeklilik
Faaliyetleri

Sözleşmesinin

Kurulması,

Bilgilendirme

ve

Reklam-İlan

Bireysel emeklilik sistemine katılım ve emeklilik sözleşmesinin kurulmasına ilişkin
genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. Bireysel Emeklilik
Sistemi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü ve 5 inci maddeleriyle de emeklilik
sözleşmesinin türü ve taraflarına, emeklilik sözleşmesinin kuruluş aşamasındaki şirket ve
katılımcının yükümlülükleri ile bireysel emeklilik sistemine katılmak isteyenlerin
bilgilendirilmesi hususlarına yer verilmiştir. İlgisine göre katılımcı, sponsor veya işverene
sunulacak bilgi, belge ve formlar, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge (2016/39) ile
belirtilmiştir.
Sisteme dahil olmak isteyen kişiler için oluşturulacak muhtemel getiri analizleri
2010/10 sayılı Genelge ile, gerçekleştirilecek reklam-ilan faaliyetleri ise Emeklilik Şirketleri
Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında hüküm altına alınmıştır.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilir.
Kontrol Listesi
3.5.1. Bireysel emeklilik sistemine yüz yüze ya da mesafeli satış yoluyla dahil olmak
isteyenlere, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sisteme girme kararını etkileyebilecek hususlar
hakkında bilgi verilmesi kapsamında emeklilik sözleşmesi taraflarının hak ve yükümlülüklerine
ilişkin gerekli her türlü bilginin sağlanmasına yönelik olarak hazırlanmış 2016/39 sayılı
Genelgede belirlenen belgeler ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren tarafından doldurup
imzalanmış veya elektronik iletişim araçları ile onaylanmış mıdır? (E)
3.5.2. Katılımcıya, sponsor ya da işverene sunulacak bilgi, belge ve formlar 2016/39
sayılı Genelge ile düzenlenen tüm hususları içermekte midir? (E)
3.5.3. Bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi olarak açılan ve
sözleşme süresi içinde katkı payının katılımcı dışındaki bir kişi tarafından ödendiği
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sözleşmelerde, katılımcı ile katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişiden, söz konusu iki taraf
arasında istihdam ilişkisi bulunmadığına dair beyan alınmakta mıdır? (E)
3.5.4. İstihdam ilişkisinin oluştuğu tarihten itibaren işveren tarafından katılımcı adına
yapılacak ödemeler işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında açılacak hesapta takip
edilmekte midir? (E)
3.5.5. İşveren grup emeklilik sözleşmesine yalnızca işveren sıfatıyla katkı payı ödemesi
yapılabilmesine yönelik sisteme entegre kontroller oluşturulmuş mudur? (E) Bireysel ve gruba
bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde, işverenler bu sözleşmeler kapsamında katkı payı
ödemelerine ilişkin operasyonel işlemler dışında aracılık yapmakta mıdırlar? (H)
3.5.6. Bireysel emeklilik hesaplarından yapılacak her türlü kesinti ve giriş aidatları
emeklilik sözleşmesinde ve yapılacak ilan ve reklamlarda açık olarak belirtilmekte midir? (E)
3.5.7. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden, ilgisine göre katılımcı, sponsor veya
işverenin 2016/39 sayılı Genelgede belirtilen bilgi, belge ve formlara ulaşabilmesini sağlamak
üzere gerekli düzenlemeleri yapmış mıdır? (E)
3.5.8. Şirket, 2016/39 sayılı Genelgede belirtilen bilgi, belge ve formları, ilgisine göre
katılımcı, sponsor veya işverene ait şifre ile giriş yapılabilecek güvenli alanda kullanıma
sunmakta mıdır? (E) Kullanıcı yetkilendirme işlemleri sözleşmenin yürürlüğe girmesini
müteakip beş iş günü içerisinde şirket tarafından gerçekleştirilmekte midir? (E)
3.5.9. Yüz yüze ya da mesafeli satış yoluyla tanzim edilen sözleşmelerde ilgilinin tercihi
dikkate alınarak sunulacak bilgi, belge ve formlar matbu ya da elektronik iletişim araçları ile
kendilerine iletilmekte midir? (E)
3.5.10. Katılımcı adına ve katılımcıdan herhangi bir imza veya elektronik iletişim
araçları ile onay alınmadan işveren tarafından grup emeklilik sözleşmesinin açılması
durumunda katılımcının işverene verdiği yetki durumu belgelenmekte midir? (E)
3.5.11. Kendisine yetki verilen işveren/işveren vekili veya işverenin yetkili kıldığı kişi,
tek bir imza veya onay ile düzenleyebildiği teklif formu ekinde katılımcı listesine yer vermiş
midir? (E)
3.5.12. Sponsorun katılımcılar adına katkı payı ödediği veya katkı payının ödenmesine
aracılık ettiği ve katılımcılar adına sponsor ile şirketin taraf olarak yer aldığı emeklilik
sözleşmelerinde sponsor tarafından katılımcılardan bizzat veya yetkili organları vasıtasıyla
alınan onaylar belgelendirilebilmekte midir? (E)
3.5.13. Emeklilik sözleşmesinin akdedilmesine aracılık edecek kişilerin, geçerli bir
bireysel emeklilik aracılığı lisansının olduğu şirket tarafından kontrol edilmekte midir? (E)
3.5.14. Bireysel emeklilik sistemine katılmak isteyenlere yüz yüze ya da mesafeli satış
yöntemlerinden biriyle sunulan emeklilik planı tekliflerinde fon dağılımı kişinin tercihine göre
belirlenmekte midir? (E) Emeklilik planı teklifi hazırlanırken teklifin; kişinin emekliliğe
yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve yaşına uygunluğu dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.5.15. Bireysel emeklilik sistemine katılmak isteyenlere sunulan emeklilik planı
tekliflerinde herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimleri, standart fonda
yatırıma yönlendirilmekte midir? (E)
3.5.16. Mesafeli ve yüz yüze satış ayrımı sistemsel olarak izlenebilmekte midir? (E)
3.5.17. Standart fondan ayrılmayı talep eden katılımcı için, risk profil anketi yapmak
isteyip istemediği hususunda tercihi alınmakta mıdır? (E)
3.5.18. Standart fondan ayrılmayı talep eden katılımcının risk profili anketi yapmayı
tercih etmesi halinde sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, şirket tarafından risk profil anketi
sunulmakta mıdır? (E)
3.5.19. Risk profili anket hizmeti kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemler yazılı,
çağrı merkezi aracılığıyla, internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfa veya
diğer elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılmakta mıdır? (E)
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3.5.20. Risk profil anketi, şirketin kurumsal internet sitesinde katılımcı adına
oluşturulan güvenli sayfada sürekli erişilebilecek şekilde sunulmakta mıdır? (E)
3.5.21. Şirketin reklam ve ilan faaliyetlerine yönelik kullandığı dokümanlarda
emeklilik planlarında yer almayan ve promosyon niteliği taşıyan hediye, ilave getiri gibi
taahhütlerde bulunulmakta mıdır? (H)
3.5.22. Şirketin yalnızca belli bir gruba yönelik ya da süreli geçerliliği olan ilan
ve reklam metinleri, genel bir uygulama izlenimi uyandıracak şekilde düzenlenmekte midir?
(H)
3.5.23. Ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle yanıltıcı grafik ve benzeri mahiyetteki
şekiller kullanılmakta mıdır? (H)
3.5.24. İlân, reklam ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, şirketin finansal
durumunun ve sisteme ilişkin olarak yapılan ödemelerin devlet tarafından onaylandığı,
desteklendiği veya devletin güvencesinde olduğu anlamını verebilecek doğrudan ya da dolaylı
ifadeler kullanılmakta mıdır? (H)
3.5.25. Geleceğe yönelik olarak hazırlanan tahmini tablolar 2010/10 sayılı Genelgeye
uygun şekilde oluşturulmakta mıdır? (E)
3.5.26. Şirket ve bireysel emeklilik aracısı tarafından hazırlanan ilan
ve reklamlar numaralandırılarak şirket nezdinde dosyalanarak üç yıl boyunca saklanmakta
mıdır? (E)
3.5.27. Bireysel emeklilik aracısı tarafından hazırlanan ilan ve reklamlarda şirketin
onayı alınmakta mıdır? (E)
3.5.28. Yüz yüze ve mesafeli satış yoluyla kurulan sözleşmelerde, sisteme girmek
isteyenlerin yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde bilgilendirilmesi başta olmak üzere yukarıda
belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır
halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.6. Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi ve Sözleşme Gönderimi
Bireysel emeklilik sistemine katılım ve emeklilik sözleşmesinin kurulmasına ilişkin
genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe
girmesine ilişkin uygulama esasları ise Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle düzenlenmiştir.
Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca özetle; emeklilik sözleşmesi şirket tarafından
reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak
yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.
Katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasında, sisteme giriş tarihi
açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Şirket, emeklilik sözleşmesini
veya sertifikasını, yürürlük tarihinden itibaren on iş günü içinde kalıcı veri saklayıcısı ile
ilgilinin erişimine sunar ve elektronik iletişim araçlarıyla veya matbu olarak ilgilisine gönderir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.6.1. Emeklilik sözleşmesi şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj
süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına
nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girmekte midir? (E)
3.6.2. Mesafeli satışlarda onay işlemi gerçekleşmemiş tekliflere dayanılarak
düzenlenen sözleşmelerin yürürlüğe alınmaması ve bunlar için tahsilat yapılmaması amacıyla
sisteme entegre kontroller tesis edilmiş midir? (E)
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3.6.3. Anlaşmalı bankalarla imzalanmış hizmet sözleşmeleri aracılığıyla düzenlenen
ve tahsilat türü bazında uygulanan blokaj süreleri sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.6.4. Anlaşmalı bankalarla imzalanmış hizmet sözleşmeleri aracılığıyla düzenlenen
ve tahsilat türü bazında uygulanan blokaj sürelerinde değişiklik meydana geldiğinde söz konusu
değişikliğe ilişkin sistemde güncelleme yapılmakta mıdır? (E)
3.6.5. Bankalarca şirket hesaplarına intikal ettirilen tahsilatların fiili intikal tarihleri
esas alınarak yapılan kontroller sonucunda bankanın üye iş yeri hizmet sözleşmesinde belirtilen
blokaj süresini uygulamadığı tespit edildiğinde bankaya durum bildirimi yapılmakta mıdır? (E)
3.6.6. Katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği
tarihin, ilgili tahsilatın fiili intikal tarihi ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmekte midir? (E)
3.6.7. Sözleşmenin ilk katkı payının nakden intikali öncesinde şirket tarafından
katılımcı hesabına yapılan ödemelerin ilk katkı payı ödemesi olarak tanımlanmasına sistem izin
vermekte midir? (H)
3.6.8. Sözleşmenin ilk katkı payının iade edilmemesine yönelik sistemsel kontroller
tesis edilmiş midir? (E)
3.6.9. Emeklilik sözleşmesinin kurulmasına yönelik düzenlenmiş olan teklifin şirket
tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilerek yapılan tüm ödemeler
hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilmekte midir? (E) Yürürlüğe
girmiş sözleşmelere yönelik ret işlemi yapılmaması için kontroller oluşturulmuş mudur? (E)
3.6.10. Sisteme kayıtlı yürürlük/intikal tarihlerinde hata tespit edilen kayıtlar için
sistemde gerekli düzeltmelerin yapılmasını müteakiben EGM’ye düzeltme kaydı gönderilmekte
midir? (E)
3.6.11. Katılımcının sisteme giriş tarihi belirlenirken yürürlükte bulunan sözleşmeleri
arasında, sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirleme
yapılmakta mıdır? (E)
3.6.12. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde gruba sonradan dahil olan ve başka bir
emeklilik sözleşmesi bulunmayan katılımcının sisteme giriş tarihi, ilgili grup emeklilik planına
göre katılımcı ad ve hesabına katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden
intikal ettiği tarih olarak belirlenmekte midir? (E)
3.6.13. Bireysel emeklilik sistemine hayat sigortalarından yapılanlar dahil Kanunun
Geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılan aktarımlarda katılımcının sisteme giriş tarihi,
aktarım tarihinden aktarılan süre kadar geçmişe gidilerek bulunan tarih olarak düzenlenmekte
midir? (E)
3.6.14. Emeklilik sözleşmeleri ile işveren grup emeklilik sertifikaları
sözleşmenin/sertifikanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde kalıcı veri
saklayıcısı ile ilgilinin erişimine sunulmakta ve elektronik iletişim araçlarıyla veya matbu
olarak ilgilisine gönderilmekte midir? (E)
3.6.15. İşveren grup emeklilik sertifikası, grup emeklilik planının genel esasları ile
sistemin işleyişine ilişkin temel bilgileri içermekte midir? (E)
3.6.16. Emeklilik sözleşmelerinin ve/veya işveren grup emeklilik sertifikalarının
anlaşmalı kurye vasıtasıyla gönderilmesi halinde, sözleşmelerin ve/veya sertifikaların kurye
şirketine teslim edildiği tarih ile katılımcılara veya varsa sponsor kuruluşa teslim edildiği tarih
bilgileri kayıt altında bulundurulmakta mıdır? (E)
3.6.17. Emeklilik sözleşmelerinin ve/veya işveren grup emeklilik sertifikalarının yasal
süre dahilinde gönderilip gönderilmediği şirkette izlenmekte ve on iş gününü geçen
gönderimlere ilişkin gecikme nedenleri kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.6.18. Şirket tarafından, sözleşmenin yürürlüğe girmesi işlemleri başta olmak üzere bu
kontrol bölümündeki süreçlere ilişkin EGM tarafından tanımlanan değer listeleri dikkate
alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde yapılmakta mıdır? (E)
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3.6.19. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde sözleşmelerin yürürlüğe alınması başta
olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki
kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.7. Cayma Hakkı ve Cayma İşlemleri
Katılımcı ile şirketin hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun
5 inci maddesiyle, cayma hakkı ve cayma işlemlerine ilişkin uygulama esasları ise
Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca özetle;
katılımcı, sponsor ya da işveren, Kurum tarafından belirlenen belgelerin imzalanmasını veya
onaylanmasını müteakip iki ay içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, katılımcı
tarafından elektronik iletişim araçlarıyla yahut postayla şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin
şirkete ulaştığı tarih itibarıyla cayma hakkı kullanılmış sayılır. En geç cayma bildiriminin
şirkete ulaşmasını takip eden iş günü verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve katılımcının
bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim, bildirimin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü
içinde ödeyene iade edilir. Bu kapsamda, şirketçe fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan
diğer tüm kesintiler de aynı süre içinde ilgiliye iade edilir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.7.1. Teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip iki ay
içinde şirkete yapılan bildirimler cayma bildirimi olarak değerlendirilmekte midir? (E)
3.7.2. Cayma bildirimlerinde bildirimin yapıldığı kanal (elektronik iletişim araçlarıyla
yahut postayla) ile söz konusu bildirimin şirkete intikal ettiği tarih bilgisi sistemde kayıt altına
alınmakta mıdır? (E)
3.7.3. Teklif tarihi sözleşmenin sisteme tanımlandığı tarihten (tanzim tarihinden) büyük
olan kayıtlar mevcut mu? (H)
3.7.4. Cayma bildirimlerine yönelik yapılan geri ödemelerde şirkete yapılan tüm
ödemeler fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım
gelirleriyle birlikte on iş günü içinde iade edilmekte midir? (E)
3.7.5. En geç cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden iş günü verilen ödeme
talimatları iptal edilmekte midir? (E) Ödeme iptalinin gerçekleştirildiği tarih bilgisi sistemde
kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.7.6. İlgisine göre katılımcı, sponsor ya da işveren hesaplarına yönelik ödeme
talimatları ile fiilen ödemelerin yapıldığı tarih bilgisi sistemde kayıtlanmakta mıdır? (E) Ödeme
talimatı verilmesine karşın geri gelen tutarlar tekrar ilgilisinin hesabına gönderilmekte midir?
(E) İade gelen tutarlar kriterleri karşılama durumuna göre Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar
(HSAP) kapsamına alınmakta mıdır? (E)
3.7.7. Emeklilik gelir sözleşmeleri, Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılan
aktarımlarla kurulan sözleşmeler, başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmeler ile hak
kazanılan birikimin transfer yoluyla kurulan sözleşmelerde cayma işlemi yapılmasını önleyici
kontroller tesis edilmiş midir? (E)
3.7.8. Cayma ödemelerinde, sözleşmeye ait fon payları nakde dönüştürülmüş ve
mevzuatta belirtilen sürelerin aşılarak ödeme yapılmış olması halinde, doğan zararlar 4/12/1984
tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi
çerçevesinde belirlenen ticari işlerde temerrüt faizi için öngörülen avans faiz oranı yürütülerek
karşılanmakta mıdır? (E)
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3.7.9. Cayma ödemesi yasal süre içerisinde gerçekleştirilmesine karşın şirket hatası
nedeniyle iade gelen tutarların tekrar gönderilmesi durumunda, süre aşımı olması durumu
izlenmekte ve ceza hesabı yapılarak ilgilisine ödenmekte midir? (E)
3.7.10. Yasal süre dahilinde ödenmediği izlenen cayma geri ödemeleri için katılımcının
birikiminde oluşan parasal kayıplara ilişkin ödeme kayıtları EGM’ye iletilmekte midir? (E)
3.7.11. Yasal süre üzerinde gerçekleştiği izlenen ödemeler için gecikme nedenleri kayıt
altına alınmakta mıdır? (E)
3.7.12. Şirket tarafından, cayma hakkı ve cayma işlemlerine ilişkin EGM tarafından
tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde
yapılmakta mıdır? (E)
3.7.13. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde cayma işlemlerinin yapılması başta olmak
üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar
denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.8. Emeklilik Planları ve Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalar
Emeklilik planına ilişkin uygulama esasları Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile 2016/39
sayılı Genelgenin ikinci bölümünde düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca özetle; emeklilik
planları EGM nezdinde işletilen elektronik plan tanımlama (e-plan) sisteminde kayıt altına
alınır. Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonlara, giriş aidatına, yönetim
gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine dair bilgileri, bunlara ilişkin hesaplamaları
ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir. Şirket, her bir
planını, nümerik ve ünik olarak üretilen numaralar ile numaralandırır. Plan, numaralandırmaya
ek olarak özel bir adla da tanımlanabilir. Plana verilecek adlarda, Kuruluş ve Çalışma Esasları
Yönetmeliğinin “İlân, reklam ve bilgilendirme faaliyetleri” başlıklı 18 inci maddesinde yer alan
esas ve usuller dikkate alınır.
Katılımcılara sözleşme dahilinde sağlanan her türlü ek fayda ile bunlara ilişkin
uygulama esasları, EGM tarafından oluşturulan e-ekfayda’da kayıt altına alınmaktadır. Ek
fayda en erken, sunulacağı plan ile ilişkilendirmesinin yapıldığı gün itibarıyla uygulamaya
konulabilir. Mal veya hizmet sunumlarında sağlanan indirimin maliyetinin şirketin iş ortakları
(banka, sigorta şirketi, kredi kartı şirketi veya diğer iş ortakları) tarafından karşılanması halinde,
bu uygulamaların ek fayda olarak kayda alınması zorunlu değildir.
Katılımcıları şirketler arası sözleşme aktarımına yönlendiren veya teşvik eden ek
faydalar sunulamayacağı gibi sistemin uzun vadeli olduğu algısını bozacak veya ek faydaları
öne çıkaracak ve katılımcıların karar alma sürecini bozucu etki yapacak şekilde ek fayda
kampanyaları düzenlenemez.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.8.1. Emeklilik planları ve planlara ilişkin değişiklikler elektronik planlama (e-plan)
sisteminde kayda alınmakta mıdır? (E)
3.8.2. Şirket, her bir emeklilik planını, nümerik ve ünik olarak üretilen numaralar ile
numaralandırmakta mıdır? (E)
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3.8.3. E-plan’a giriş ve kayıt yetkisi sadece şirketçe belirlenmiş yetkili kullanıcılar
tarafından mı gerçekleştirilmektedir? (E) Yetkili kullanıcı değişikliği EGM’ye bildirilmekte ve
yeni kullanıcı tanımı yapılmakta mıdır? (E)
3.8.4. Yabancı para birimine endeksli ödemeler içeren emeklilik planlarında, planların
ismi, yabancı para birimi sadece katkı payı ödemesinde endeks amacıyla kullanıldığını belirtir
şekilde ve yanlış bir algılamaya sebep olmayacak şekilde seçilmekte midir? (E)
3.8.5. Emeklilik planlarına verilecek adlarda, “risksiz”, “güvenli”, “garantili”,
“sağlam” gibi ibareler kullanılmaksızın Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin “İlân,
reklam ve bilgilendirme faaliyetleri” başlıklı 18 inci maddesinde yer alan esas ve usuller
dikkate alınmış mıdır? (E)
3.8.6. Emeklilik planı kapsamında planın hedef kitlesi ve bu hedef kitlenin genel
özellikleri ile planın mesafeli satışta kullanılıp kullanılmayacağı başta olmak üzere mevzuattaki
diğer bilgilere yer verilmiş midir? (E)
3.8.7. Emeklilik planlarında sunulan fonlar, planın yürürlük tarihi itibarıyla Kurul
tarafından kayda alınmış mıdır? (E)
3.8.8. Emeklilik planında sunulan tüm fonlar için fon işletim gider kesintisi ile varsa
fon toplam gider kesintisine ilişkin oranlar ayrı ayrı belirtilmiş midir? (E)
3.8.9. Giriş aidatı ile (ödemeye ara verme durumu dahil) yönetim gider kesintisinin
tahsil edilmesine ilişkin usul ve esaslar planda belirtilmiş midir? (E)
3.8.10. Emeklilik planında yer alan standart fonun değiştirilmesi plan revizyonu yoluyla
yapılmakta mıdır? (E)
3.8.11. Katkı payının, yabancı bir para birimi cinsinden veya yabancı bir para birimine
endeksli olarak ödenmesinin kararlaştırıldığı planlarda, yabancı paranın Türk Lirasına
çevrilmesinde esas alınacak kur ve tarihin tespitine ilişkin esaslar planda açıkça belirtilmiş
midir? (E)
3.8.12. Katkı payının, yabancı bir para birimi cinsinden veya yabancı bir para birimine
endeksli olarak ödenmesinin kararlaştırıldığı planlarda, katılımcıya veya ilgisine göre çalışana,
sponsora veya işverene, teklif formunda ve sözleşmenin kurulması sırasında, sistemin Türk
lirası üzerinden işlediği ve birikimlerin Türk lirası cinsinden yapılacağı konusunda yazılı veya
elektronik iletişim araçları ile bilgilendirme yapılmış mıdır? (E)
3.8.13. Yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde hiç katılımcısı olmayan planlar ile
daha önce katılımcısı olup da bilahare bir yıl süresince hiç katılımcısı kalmadığı tespit edilen
ve EGM tarafından silinen planların satışının önlenmesine ilişkin gerekli kontrol noktaları
oluşturulmuş mudur? (E)
3.8.14. Plan değişikliği sonrası fon toplam gider kesintisinde değişiklik söz konusu ise,
fonun içtüzüğünde değişiklik yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmadan
önce bu değişikliklerinin planda uygulanması hususunda Kurumun uygun görüşü alınmış
mıdır? (E)
3.8.15. Katılımcılara sözleşme dahilinde sağlanan her türlü ek fayda EGM nezdinde
oluşturulan e-ek faydada kayıt altına alınmış mıdır? (E)
3.8.16. Kayda alınmış olsa dahi planla ilişkilendirilmemiş ek faydalar uygulamaya
alınmakta mıdır? (H)
3.8.17. Ek fayda katılımcı bilgilendirme metninin bir örneği e-ekfayda sistemine
kaydedilmekte midir? (E)
3.8.18. Parasal nitelikteki ek faydanın katılımcının bireysel emeklilik hesabına
eklenmesi halinde, eklenen tutar bilahare katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki
birikiminden indirilmekte midir? (H)
3.8.19. Katılımcıları şirketler arası sözleşme aktarımına yönlendiren veya teşvik eden,
bu kapsamda ve sistemin uzun vadeli olduğu algısını bozacak veya ek faydaları öne çıkaracak
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ve katılımcıların karar alma sürecini bozucu etki yapacak şekilde ek fayda kampanyaları
düzenlenmekte midir? (H)
3.8.20. Ek faydalara ilişkin uygulama esasları, okunaklı ve kolay anlaşılır bir metin
şeklinde ve ek faydaya hak kazanma şartları ile ödeme/faydalanma zamanı vb. mevzuatta
belirtilen tüm bilgileri içerecek şekilde hazırlanmakta mıdır? (E)
3.8.21. Ek fayda metni, ilgisine göre katılımcıya, sponsora veya işverene teklif formu,
sertifika veya sözleşme ile birlikte; mevcut katılımcı ve varsa sponsora veya işverene ise ek
faydanın planla ilişkilendirilmesini takip eden en geç beş iş gününün sonuna kadar posta veya
elektronik iletişim araçları ile iletilmekte midir? (E)
3.8.22. Mevcut katılımcılara sunulan ve devam eden ek faydalar için sadece
katılımcıların lehine olan değişiklikler hesap bildirim cetvelinin ekinde katılımcılara iletilmekte
midir? (E)
3.8.23. Teklif formlarında ek faydayı değiştirme veya iptal etmeye ilişkin hususlar
açıkça ve okunaklı bir şekilde belirtilmekte midir? (E)
3.8.24. Süresiz olarak belirlenmiş ek fayda uygulamasının iptal edilmesi halinde, teklif
formunda şirketin ek faydayı değiştirmesine ve iptal etmesine ilişkin hususların açıkça ve
okunaklı bir şekilde belirtilmemesi durumunda halihazırda ek fayda uygulamasının ilişkili
olduğu planlara dahil bulunan mevcut katılımcılara ilgili ek fayda uygulanmaya devam
edilmekte midir? (E)
3.8.25. Katılımcının bireysel emeklilik hesabına eklenen ek fayda kapsamındaki
tahsilatlara ilişkin bilgiler EGM’ye düzenli olarak gönderilmekte midir? (E)
3.8.26. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde plan ve ek fayda tanımlanması ile
uygulanması işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan
iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir?
(E)
3.9. Fon ve Plan Değişikliği Haklarının Kullanımı
3.9.1. Fon Tercih ve Dağılımı Değişikliği
Katılımcı ile şirket hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun
5 inci maddesiyle, fon tercih ve dağılımı değişikliğine ilişkin uygulama esasları ise
Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile 2017/21 sayılı Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu
Hakların Devrine İlişkin Genelgede düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca özetle; fon dağılımı
ilgisine göre katılımcının, sponsorun veya işverenin tercihine göre belirlenir ve sözleşmenin
kuruluş aşamasında herhangi bir tercihte bulunulmaması durumunda birikim öncelikle standart
fonlarda yatırıma yönlendirilir. Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı
paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami on iki kez
değiştirilebilir. Fon tercih ve fon dağılım değişikliği hakkının şirket aracılığıyla portföy
yönetim şirketine devredilmesi durumu hariç olmak üzere değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak
veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin internet sitesinde katılımcı, sponsor veya işveren
adına oluşturulan güvenli sayfadan veya diğer elektronik iletişim araçları ile yapılır ve şirket
değişiklik talebini, talebin ulaştığı tarihi müteakip iki iş günü içinde gerekli talimatları vermek
suretiyle gerçekleştirir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
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Kontrol Listesi
3.9.1.1. Fon tercih ve fon dağılım değişikliği talebi, şirkete yazılı olarak veya şirketin
çağrı merkezinden yahut şirketin internet sitesinde katılımcı, sponsor veya işveren adına
oluşturulan güvenli sayfadan veya diğer elektronik iletişim araçları ile yapılabilmekte midir?
(E)
3.9.1.2. Fon tercih ve fon dağılım değişikliği talepleri şirket sistemlerinde talebin geliş
kanalı bazında kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.9.1.3. Fon tercih ve fon dağılım değişikliği haklarının kullanımının katılımcı ad ve
hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılmasının
kararlaştırıldığı durumlar şirket sisteminde kayıtlanmakta ve talepler bu çerçevede işleme
alınmakta mıdır? (E)
3.9.1.4. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, hak kazanma süresi tanımlanmışsa fon
dağılımı değişikliği ve emeklilik planı değişikliği haklarının işveren tarafından kullanılmadığı
ve katılımcıya devredildiği durumlarda bu hususa emeklilik sözleşmesinde yer verilmiş midir?
(E)
3.9.1.5. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, hak kazanma süresi tamamlandıktan
sonra fon dağılımı değişikliği ve emeklilik planı değişikliği haklarının işveren tarafından
kullanıldığı durumlarda katılımcı onayı alınmakta mıdır? (E)
3.9.1.6. Fon tercih ve fon dağılım değişiklik talebi kendisine intikal eden şirket, talebin
ulaştığı tarihi müteakip iki iş günü içinde gerekli talimatları vermek suretiyle talebi
gerçekleştirmekte midir? (E)
3.9.1.7. Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar
arasındaki dağılım oranları veya tutarlarının değiştirilmesine ilişkin aynı gün içinde (saat
11:00’e kadar) birden fazla değişiklik talebi yapılması halinde, değişiklik hakkının yalnızca
birinin kullanıldığı kabul edilerek son yapılan değişikliğe göre işlem tesis edilmekte midir? (E)
3.9.1.8. Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar
arasındaki dağılım oranları veya tutarlarının değiştirilmesine ilişkin aynı gün içinde (saat
11:00’den sonra) yapılan tüm değişiklikler yapıldıkları an itibarıyla geçerli kabul edilerek her
biri değişiklik yapma hakkından ayrı ayrı indirilmekte midir? (E)
3.9.1.9. Fon tercih ve fon dağılım değişikliği taleplerinde, talebin şirkete intikal ettiği
tarih bilgisi, fon alım talimatının verildiği tarih bilgisi, fon alım talimatının gerçekleştiği tarih
bilgisi şirket sistemlerinde kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.9.1.10. Alışı yapılacak fonların alım talimatı tarihleri belirlenirken satışı yapılacak
fonların nakde dönüştürülme süreleri dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.9.1.11. Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar
arasındaki dağılım oranları veya tutarlarının bir yılda azami on iki kez gerçekleştirilebilmesine
yönelik fon dağılımı değişikliği işlem sayısı sistemsel olarak kontrol edilebilmekte midir? (E)
3.9.1.12. Fon tercih ve dağılım değişiklik işlemleri, değişikliğe konu fonlardan valör
süresi en uzun olana göre belirlenen tarihte tamamlanmakta ve şirket tarafından, katkı
paylarının fonlar arasında paylaştırılması sırasında ortaya çıkan artık değeri en aza indirmek
üzere gerekli tedbirler alınmakta mıdır? (E)
3.9.1.13. Fon dağılımı değişikliği işlemleri, fonlar bazında tanımlı alım talimatı
verilmek suretiyle yasal süre dahilinde gerçekleştirilmekte midir? (E)
3.9.1.14. Fon dağılımı değişikliği işlemleri için öngörülen yasal sürenin aşılmamasını
teminen sisteme entegre edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.9.1.15. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen fon dağılım değişikliği
işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp hesaplanarak katılımcının emeklilik
hesabına ödenmekte midir? (E)
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3.9.1.16. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen fon dağılım değişikliği
işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıplara ilişkin ödeme kayıtları EGM’ye
iletilmekte midir? (E)
3.9.1.17. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen fon dağılım değişikliği
işlemleri için gecikme nedenleri kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.9.1.18. Fon tercih ve fon dağılımı değişikliği hakkının portföy yönetim şirketine
devredilmesi durumunda bu talebin işleme alınmasından önce ilgilisine risk profil anketi
uygulanmakta mıdır? (E)
3.9.1.19. Fon tercih ve fon dağılımı değişiklik hakkını portföy yönetim şirketlerine
devreden katılımcılar şirket sisteminde kayıtlanmakta ve izlenmekte midir? (E)
3.9.1.20. Devir hakkını kullanan katılımcılar için bu işlemler emeklilik sözleşmesi veya
sertifika bazında gerçekleştirilerek katılımcının emeklilik planında yer alan fonlar ile sınırlı
tutulmakta mıdır? (E)
3.9.1.21. Katılımcının, portföy yönetim sözleşmesi devam ettiği sürece fon tercih ve
fon dağılımı değişikliği yapmamasına yönelik kurumsal internet sitesi dahil sistemsel
kontroller oluşturulmuş mudur? (E)
3.9.1.22. Katılımcının birikimini başka bir emeklilik şirketine aktarması halinde,
portföy yönetim sözleşmesi tadil edilmekte midir veya sonlandırılmakta mıdır? (E)
3.9.1.23. Devir hakkının kullanılması ile ilgili portöy yönetim sözleşmesinde, yıllık
dönemler halinde yapılacak bilgilendirmenin hangi iletişim aracı ile yapılacağı hususu başta
olmak üzere 2017/21 sayılı Genelgede belirtilen hükümleri içermekte midir? (E)
3.9.1.24. Devir hakkının kullanılması durumunda portföy yönetim şirketlerine erişim
sağlanan şirket internet sitesindeki güvenli alandan gerçekleştirilecek işlemlerin sadece fon
tercih ve fon dağılımı talimatları ile sınırlı olması yönünde sistemsel kontrol mevcut mudur?
(E)
3.9.1.25. Portföy yönetim sözleşmesinin sonlanma tarihi ile bu sonlanmanın şirkete
bildirim tarihi sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? (E) Sözleşmenin sonlandığı bilgisini alan
şirket, sistem üzerinde tanımlamış olduğu kısıtları devir öncesi duruma getirerek erişim
yetkilerini yeniden düzenlemekte midir? (E)
3.9.1.26. Emeklilik şirketi ile portföy yönetim şirketi arasındaki sözleşmede emeklilik
şirketi tarafından tahsil edileceğinin belirlendiği hallerde, hizmet bedeli sözleşmeyle ilişkili
diğer kesintilerden ayrı tahsil edilmekte midir? (E)
3.9.1.27. Şirket tarafından, fon dağılım değişikliği ve (varsa) bu hakkın devri ile ek
fayda konularına ilişkin EGM tarafından tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli
gönderimler zamanında ve doğru şekilde yapılmakta mıdır? (E)
3.9.1.28. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde fon dağılım taleplerinin alınması ve
sürecinin işletilmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere
dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.9.2. Emeklilik Planı Değişikliği
Katılımcı ile şirket hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun
5 inci maddesiyle, emeklilik planı değişikliğine ilişkin uygulama esasları ise Yönetmeliğin 11
inci maddesiyle düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca özetle; emeklilik planı
bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Şirketin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına,
plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve tadil
edilen emeklilik sözleşmesi/sertifikası on iş günü içinde kalıcı veri saklayıcısı ile ilgilinin
erişimine sunulur. İlgilinin talebi halinde, belgeler ayrıca elektronik iletişim araçlarıyla
gönderilir.
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Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.9.2.1. Plan değişikliği talepleri şirket sistemlerinde talebin geliş kanalı bazında
kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.9.2.2. Plan değişikliği hakkı kullanımının katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen
kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılmasının kararlaştırıldığı durumlar şirket
sisteminde kayıtlanmakta ve talepler bu çerçevede işleme alınmakta mıdır? (E)
3.9.2.3. Plan değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya elektronik iletişim araçlarıyla
yapılabilmekte midir? (E)
3.9.2.4. Plan değişiklik talebi kendisine intikal eden şirket, talebi uygun bulması
halinde plan değişikliğini talebin ulaştığı tarihi müteakip on iş günü içinde gerekli talimatları
vermek suretiyle gerçekleştirmekte midir? (E)
3.9.2.5. Bir yılda gerçekleştirilebilecek emeklilik planı değişikliği işlem sayısının
dördü aşmamasını teminen sisteme entegre edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.9.2.6. Emeklilik planı değişikliğinin gerçekleştiği tarih bilgisi sistemde kayıt altına
alınmakta mıdır? (E)
3.9.2.7. Emeklilik
planı
değişikliği
işlemlerinin
yasal
süre
üzerinde
gerçekleştirilmemesini teminen sisteme entegre edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.9.2.8. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen emeklilik planı değişikliği
işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp (plan değişikliğine bağlı fon
dağılım değişikliği işlemlerinde oluşacak gecikmeye yönelik) hesaplanarak katılımcının
emeklilik hesabına ödenmekte midir? (E)
3.9.2.9. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen emeklilik planı değişikliği
işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıplara (plan değişikliğine bağlı fon
dağılım değişikliği işlemlerinde oluşacak gecikmeye yönelik) ilişkin ödeme kayıtları EGM’ye
iletilmekte midir? (E)
3.9.2.10. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen emeklilik planı değişikliği
işlemleri için gecikme nedenleri kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.9.2.11. Plan değişikliği sonucunda düzenlenen yeni emeklilik sözleşmesi tadil edilen
emeklilik sözleşmesi/sertifikası on iş günü içinde kalıcı veri saklayıcısı ile ilgilinin erişimine
sunulmakta mıdır? (E) İlgilinin talebi halinde, belgeler ayrıca elektronik iletişim araçlarıyla
gönderilmekte midir? (E)
3.9.2.12. Plan değişikliği sonucunda düzenlenen yeni emeklilik sözleşmelerinin
ilgilisinin erişimine sunulduğu tarih bilgisi sistemde kayıt altında tutulmakta mıdır? (E)
3.9.2.13. Plan değişikliği sonucunda düzenlenen yeni emeklilik sözleşmelerinin
ilgilisinin erişimine sunulmasında ya da ilgilinin talebi halinde belgelerin ayrıca elektronik
iletişim araçları ile gönderilmesinde yasal sürenin geçilmesi durumu sistemde kayıt altına
alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.9.2.14. Şirket tarafından, plan değişikliği işlemlerine ilişkin EGM tarafından
tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde
yapılmakta mıdır? (E)
3.9.2.15. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde plan değişikliği hakkının kullanılmasına
yönelik işlemler başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair
ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
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3.10. Katkı Payını Yatırıma Yönlendirme, Değiştirme ve Ödemeye Ara Verme
Katılımcı ile şirket hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun
5 inci maddesiyle, katkı payının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin uygulama esasları ise
Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca; katkı
payı, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde sözleşme
kapsamında tanımlı fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir. Şirket
hesaplarına intikal etmekle birlikte, kime ait olduğu tespit edilemeyen ödemeler, intikal tarihini
müteakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir.
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarının ve ödeme döneminin
değiştirilmesi ile katkı payı ödenmesine ara verilmesine ilişkin uygulama esasları Yönetmeliğin
14 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca özetle; katkı payı tutarı ve ödeme
dönemi emeklilik sözleşmesi süresi içinde değiştirilebilmektedir.
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde
ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme
yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilmektedir. Ayrıca,
vadesi 1/1/2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen
katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde
belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme
çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme statüsüne ilişkin
sözleşmelerin kuruluş aşamasında ve teklif formlarında bilgilendirme yapılır.
1/1/2016 tarihinden önce teklif formu imzalanmış olan sözleşmeler için ise şirket,
katılımcının tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya tanımlı cep telefonuna bu hususa
ilişkin bilgilendirme gönderir. Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara,
düzensiz ödeme statüsünün başladığı tarihi müteakip beş iş günü içerisinde bilgi verilir. Bu
bilgilendirme, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya tanımlı cep
telefonuna kısa mesaj yoluyla yapılır. Bununla birlikte, düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen
bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten
ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul
edilir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.10.1. Katkı payının tahsil edildiği tarih, şirket hesaplarına intikal ettiği tarih ile fon
alım emir veriliş tarihi/fon alım emir gerçekleşme tarihi bilgileri sistemde kayıt altına alınmakta
mıdır? (E)
3.10.2. Katkı payı olarak tahsil edilen ve şirket hesaplarına nakden intikal eden tutar,
tanımlanmış fonlar için alım talimatı verilmek suretiyle yasal süre dahilinde yatırıma
yönlendirilmekte midir? (E)
3.10.3. Katkı payının yasal süre dahilinde yatırıma yönlendirilmesini teminen sisteme
entegre edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.10.4. Yasal süre dahilinde yatırıma yönlendirilmediği izlenen tahsilatlar için
katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp hesaplanarak katılımcının emeklilik hesabına
ödenmekte midir? (E)
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3.10.5. Yasal süre dahilinde yatırıma yönlendirilmediği izlenen tahsilatlar için
katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıplara ilişkin ödeme kayıtları EGM’ye iletilmekte
midir? (E)
3.10.6. Yasal süre aşıldıktan sonra yatırıma yönlendirildiği halde katılımcının
birikiminde oluşan parasal kayıpları hesaplanmayan işlemlerin izlenebilmesi için sisteme
entegre edilen takip sistemi bulunmakta mıdır? (E)
3.10.7. Yasal süre dahilinde yatırıma yönlendirilmediği izlenen tahsilatlar için geç
yatırıma yönlendirilme nedenleri kayıt altına alınmakta ve denetime hazır halde muhafaza
edilmekte midir? (E)
3.10.8. Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte eşleştirilemeyen tahsilatlar yasal
süre dahilinde kaynağına iade edilmekte midir? (E)
3.10.9. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı veya ödeme dönemi
değişikliğine ilişkin katılımcı talepleri doğrultusunda işlem yapılmakta mıdır? (E)
3.10.10. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı veya ödeme dönemi
değişikliklerinin şirketin internet sitesinden yapılabilmesini teminen kurumsal internet
sitesinde gerekli düzenlemeler yapılmış mıdır? (E)
3.10.11. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili
hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmenin katkı payı ödemesine
ara verilmiş sözleşmeler kapsamında izlenebilmesine yönelik sisteme gerekli tanımlamalar
yapılmış mıdır? (E)
3.10.12. Sponsorun veya işverenin ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden
itibaren otuz gün içinde ödememesi halinde, bu durum şirket tarafından, elektronik iletişim
araçları ile beş iş günü içinde katılımcılara bildirilmekte midir? (E)
3.10.13. Düzensiz ödeme kapsamındaki katkı payı ödemelerinin izlenebilmesi için
sisteme kontrol noktaları entegre edilmiş midir? (E)
3.10.14. Sözleşme kuruluş aşamasında ve teklif formlarında düzensiz ödeme statüsüne
ilişkin bilgilendirme yapılmakta mıdır? (E)
3.10.15. Düzensiz ödeme durumunda olan ve 01/01/2016 tarihinden önce teklif formu
imzalanmış olan sözleşmeler için şirket, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine, faksına
veya tanımlı cep telefonuna bu hususa ilişkin bilgilendirme yapılmakta mıdır? (E)
3.10.16. Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz
ödeme statüsünün başladığı tarihi müteakip beş iş günü içerisinde bilgi verilmekte midir? (E)
Bu bilgilendirme katılımcının tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya tanımlı cep
telefonuna kısa mesaj yoluyla yapılmakta mıdır? (E)
3.10.17. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş
vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için
düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilmekte midir? (E)
3.10.18. Şirket tarafından, katkı payının yatırıma yönlendirilmesi başta olmak üzere bu
bölümde yer alan işlemlere ilişkin EGM tarafından tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak
gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde yapılmakta mıdır? (E)
3.10.19. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde katkı paylarının yatırıma
yönlendirilmesine yönelik işlemler başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan
iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir?
(E)
3.11. Birikimlerin Aktarımı ve Aktarımın Teşvik Edilmesine Yönelik Kısıtlamalar
Katılımcı ile şirket hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun
5 inci maddesiyle, birikimlerin aktarımına ilişkin uygulama esasları ise Yönetmeliğin 12 nci ve
19 uncu maddeleri ile 2016/39 sayılı Genelgenin yedinci bölümünde düzenlenmiştir. İlgili
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mevzuat uyarınca özetle; bir şirketle, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi (başka şirketten
aktarımla düzenlenenler hariç) kapsamındaki birikimin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların
başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl
süreyle şirkette kalması, başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma
konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekmektedir.
Aktarım talebi, ilgisine göre katılımcı, işveren veya sponsor tarafından aktarım yapacak
şirkete iletilir. Talebi alan şirket, hesap bildirim cetvelini ve aktarım bilgi ve talep formunu
talep sahibine elektronik iletişim araçları ile beş iş günü içinde gönderir. Ayrıca şirket
tarafından, kurumsal internet sitesinde oluşturulan güvenli sayfa aracılığı ile talep sahibinin
gerekli bilgi ve belgeleri temin etmesi için gerekli altyapı oluşturulur. İlgili belgeleri temin eden
talep sahibi, bunları aktarım yapılacak şirkete posta veya elektronik iletişim araçları ile iletir.
Aktarım yapılacak şirket tarafından uygun bir plan önerilen ve kesintiler başta olmak üzere
aktarım kararı konusunda tüm bilgilendirilmeleri yapılmış katılımcının teklif edilen planı kabul
etmesi sonrasında aktarım işlemi için düzenlenen belgeler talep sahibince imzalanır veya
elektronik iletişim araçları ile onaylanır. Aktarım yapılacak şirket, en geç talebin kendisine
ulaştığı tarihi takip eden iş günü, aktarım bilgisini mevzuatta tanımlı Platforma kaydederek
aktarım sürecini başlatır ve bu tarihten itibaren dokuz iş günü içinde, ilgilinin birikimi ve varsa
devlet katkısı hesabında bulunan tutarları aktarım yapılacak şirkete aktarılır.
Bununla birlikte, aktarım hakkı, şirketler tarafından büyüme ve piyasa payını artırma
için sistematik bir araç olarak kullanılamaz, pazarlama ve satış faaliyetlerinde hedef konusu
yapılamaz ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinde performans ölçütü olarak
kullanılamaz.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.11.1. Aktarımla şirkete intikal etmemiş emeklilik sözleşmelerinin aktarıma konu
olabilmesi için 2 yıllık sürenin ihlal edilmemesini teminen sisteme entegre edilen kontrol
noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.11.2. Şirkete aktarımla intikal eden emeklilik sözleşmelerinin tekrar aktarıma konu
olabilmesi için 1 yıllık sürenin ihlal edilmemesini teminen sisteme entegre edilen kontrol
noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.11.3. Aktarım amacıyla başvuruda bulunan katılımcı veya varsa sponsor ya da
işveren kuruluşun başvurusunun şirkete intikal tarihi bilgisi kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.11.4. Aktarım amacıyla başvuruda bulunan katılımcı veya varsa sponsor, işveren
kuruluşa beş iş günü içerisinde hesap bildirim cetveli, aktarım bilgi formu ve aktarım talep
formu gönderilmekte midir? (E)
3.11.5. Aktarım talebinin (aktarım talep formunun) şirkete intikal tarihi bilgisi kayıt
altına alınmakta mıdır? (E)
3.11.6. Aktarım talebinin (aktarım başvurusu ve aktarım talep formunun) şirkete geliş
kanalı kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.11.7. Aktarım amacıyla başvuruda bulunan katılımcı veya varsa sponsor, işveren
kuruluşa gönderilen hesap bildirim cetveli, aktarım bilgi formu ve aktarım talep formunun
gönderim tarihleri sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.11.8. Aktarım amacıyla başvuruda bulunan katılımcı veya varsa sponsor, işveren
kuruluşa beş iş günü üzerinde gerçekleştirilen gönderimler için gecikme nedenleri şirkette kayıt
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altına alınmakta mıdır? (E) Katılımcının veya varsa sponsor, işveren kuruluşun hesap bildirim
cetveli, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu, şirketin kurumsal internet sitesinde
oluşturduğu güvenli sayfadan alabilmesini teminen kurumsal internet sitesinde gerekli
düzenlemeler yapılmış mıdır? (E)
3.11.9. Aktarımın yapıldığı sözleşme yılında yapılan kesinti tutarı ve aktarım tarihine
kadar yapılan toplam kesinti tutarı aktarım yapılan şirkete bildirilmekte midir? (E)
3.11.10. Aktarım için başvurulması halinde aktarım yapılacak şirket tarafından
katılımcı veya varsa sponsor kuruluşa plan önerilmekte ve planda öngörülen kesintilere ilişkin
bilgi verilmekte midir? (E)
3.11.11. Aktarım talep formunun şirkete ulaştığı tarihi takip eden iş günü aktarıma
ilişkin bilgi elektronik ortamdaki platforma kaydedilmekte midir? (E)
3.11.12. Aktarım bilgisinin elektronik ortamdaki platforma kaydedilmesini müteakip en
geç dokuz iş günü içerisinde birikim (devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte) aktarım
yapılacak şirkete aktarılmakta mıdır? (E)
3.11.13. Aktarım işlemlerinin ve aktarıma ilişkin ödemelerin platforma kaydedilen
aktarım bilgisini takip eden dokuz iş günü üzerinde gerçekleştirilmemesini teminen fon satış
talimatı verilirken satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme süreleri dikkate alınmakta
mıdır? (E)
3.11.14. Aktarım işlemlerinin ve aktarıma ilişkin ödemelerin platforma kaydedilen
aktarım bilgisini takip eden dokuz iş günü içinde gerçekleştirilmemesi durumunda birikimde
oluşan parasal kayıp hesaplanarak katılımcının emeklilik hesabına ödenmekte midir? (E)
3.11.15. Sözleşmeye ait fon payları nakde dönüştürülmüş ve mevzuatta belirtilen
sürelerin aşılarak ödeme yapılmış olması halinde, doğan zararlar 4/12/1984 tarihli ve 3095
sayılı Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işlerde temerrüt faizi için
öngörülen avans faiz oranı yürütülerek karşılanmakta mıdır? (E)
3.11.16. Aktarım işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıplara ve
cezalara ilişkin ödeme kayıtları EGM’ye iletilmekte midir? (E)
3.11.17. Aktarım bilgisinin geç tanımlanması ya da aktarıma konu ödemenin
zamanında yapılmaması durumunda hesaplanan parasal kayıp ve cezalara ilişkin gecikme
nedenleri kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.11.18. Aktarım yapılan şirketteki sözleşme veya sertifika birikimin aktarıldığı tarihte
yürürlüğe girmekte midir? (E)
3.11.19. Aktarım sonucunda düzenlenen yeni emeklilik sözleşmesi on iş günü içinde
katılımcı veya varsa sponsor ya da işveren kuruluşa gönderilmekte midir? (E)
3.11.20. Aktarım sonucunda düzenlenen yeni emeklilik sözleşmesinin katılımcı veya
varsa sponsor ya da işveren kuruluşa gönderiliş tarihi bilgisi, sistemde kayıt altına alınmakta
mıdır? (E)
3.11.21. Aktarım sonucunda düzenlenen yeni emeklilik sözleşmesi ve sertifikaları
sözleşmenin/sertifikanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde kalıcı veri
saklayıcısı ile ilgilinin erişimine sunulmakta ve elektronik iletişim araçlarıyla veya matbu
olarak ilgilisine gönderilmekte midir? (E)
3.11.22. Emeklilik sözleşmelerinin ve/veya işveren grup emeklilik sertifikalarının yasal
süre dahilinde gönderilip gönderilmediği şirkette izlenmekte ve on iş gününü geçen
gönderimlere ilişkin gecikme nedenleri kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.11.23. Aktarımla şirkete intikal eden emeklilik sözleşmelerinden giriş aidatı
alınmamasını teminen sisteme entegre edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.11.24. Aktarımla şirkete intikal eden birikimler şirket hesaplarına intikalini takip eden
iki iş günü içinde yatırıma yönlendirilmekte midir? (E)
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3.11.25. Şirket hesaplarına intikalini takip eden iki iş günü içinde yatırıma
yönlendirilmeyen aktarımlar için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp hesaplanarak
katılımcının emeklilik hesabına ödenmekte midir? (E)
3.11.26. Şirket hesaplarına intikalini takip eden iki iş günü içinde yatırıma
yönlendirilmeyen işlemler için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıplara ilişkin ödeme
kayıtları EGM’ye iletilmekte midir? (E)
3.11.27. Şirket hesaplarına intikalini takip eden iki iş günü içinde yatırıma
yönlendirilmeyen işlemler için gecikme nedenleri kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.11.28. Aktarım ile gelen birikim tutarları ve sözleşmeler dikkate alınarak bireysel
emeklilik aracılarına komisyon ödemesi yapılmakta mıdır? (H)
3.11.29. Aktarım ile gelen birikim tutarları ve sözleşmeler, bireysel emeklilik
aracılarının hedef gerçekleştirme veya komisyon hak etme kriterine veya kotasına dahil
edilmekte midir? (H)
3.11.30. Aktarım ile gelen birikim tutarları ve sözleşmeler, dağıtım kanalları tarafından
düzenlenenler de dahil herhangi bir yarışma veya kampanyaya dahil edilmekte midir? (H)
3.11.31. Aktarım yapıldıktan sonra katılımcılar tarafından yapılan ödemeler (katkı payı
ve ara/ek katkı payı) dikkate alınarak bireysel emeklilik aracılarına komisyon, bonus vb. ödül
verilmekte midir? (H)
3.11.32. Aktarım yapıldıktan sonra katılımcılar tarafından yapılan ödemeler (katkı payı
ve ara/ek katkı payı) dikkate alınarak bireysel emeklilik aracılarının hedef gerçekleştirme veya
komisyon hak etme kotası belirlenmekte midir? (H)
3.11.33. Aktarım ile kurulan sözleşmeler için cayma yapılmasının engellenmesine
yönelik sistemsel kontroller tesis edilmiş midir? (E)
3.11.34. Şirket tarafından, aktarım işlemlerine ilişkin EGM tarafından tanımlanan değer
listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde yapılmakta mıdır?
(E)
3.11.35. Emeklilik gelir planında iken aktarım hakkını kullanmak isteyen katılımcı için
Yönetmeliğin 12 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılarak kendisine gönderilecek aktarım
bilgi formunda yönetim gideri kesintisi, giriş aidatı kesintisi, ara verme ek yönetim gider
kesintisi ve katkı payı ödeme unsurlarını içeren kısımlara yer verilmekte midir? (H)
3.11.36. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde aktarımların yapılmasına yönelik işlemler
başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki
kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.12. Emeklilik Hakkı Kazanılmadan Sistemden Ayrılma
Katılımcı ile şirket hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun
5 inci maddesiyle, emeklilik hakkı kazanılmadan sistemden ayrılmaya ilişkin uygulama esasları
ise Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca
özetle; katılımcı, emeklilik sözleşmesini emekliliğe hak kazanmadan sona erdirmesi halinde,
sona erdirilen sözleşme bakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan
süreye ilişkin haklarını kaybeder.
Şirket, ayrılma amacı ile yapılan başvurunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş iş
günü içinde, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini elektronik iletişim araçları
ile iletir. Şirket, isteyen katılımcının ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini
şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli
altyapıyı hazırlar. Katılımcı ilgili mevzuat düzenlemelerine göre temin edilmesi gereken tüm
evrak ile ayrılma bilgi ve talep formunu; imzalayarak posta yoluyla veya onaylayarak elektronik
iletişim araçlarıyla eksiksiz olarak şirkete ulaştırır ve ilgili bilgi ve belgelerin şirkete ulaştığı
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tarihten itibaren yirmi iş günü içinde bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı
hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar şirket tarafından katılımcının belirttiği hesaba ödenir.
Daha sonra intikal eden devlet katkısı tutarlarından katılımcının varsa hak kazandığı tutarlar da
intikal tarihini takip eden beş iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenir. Katılımcının
sözleşmesine ait fon paylarına ilişkin son satım talimatının verildiği tarih, sözleşmenin
sonlandığı tarih olarak kabul edilir. Katılımcının hesabında herhangi bir fon payı bulunmaması
durumunda ayrılma talebinin şirkete ulaştığı tarihi takip eden iş günü ilgili sözleşme sonlanmış
kabul edilir. Mesafeli satış yoluyla düzenlenen sözleşmelerde, ilgisine göre katılımcının,
sponsorun veya işverenin, sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemle ayrılma işlemlerini
gerçekleştirebilmesi esastır. Ancak, ayrılmaya ilişkin tüm işlemler ilgilinin mevzuat
kapsamında tercih ettiği yöntemle de yürütülebilir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.12.1. Sistemden ayrılma başvurusu ile ayrılma talebinin (ayrılma bilgi ve talep
formunun) şirkete intikal tarihi bilgileri sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? (E) Sistem
üzerinden alınabilmekte midir? (E)
3.12.2. Emeklilik hakkı kazanmadan sistemden ayrılma hakkının katılımcı dışındaki
(katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren) kişiler tarafından
kullanılmasını önlemeye yönelik sistemde kontroller tesis edilmiş midir? (E)
3.12.3. Sistemden ayrılma amacıyla başvuruda bulunan katılımcıya beş iş günü içinde
ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetveli gönderilmekte midir? (E)
3.12.4. Sistemden ayrılma amacıyla başvuruda bulunan katılımcıya gönderilen hesap
bildirim cetveli, ayrılma bilgi formu ve ayrılma talep formunun gönderim tarihleri sistemde
kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.12.5. Mesafeli satış yoluyla düzenlenen sözleşmelerde, ilgisine göre katılımcının,
sponsorun veya işverenin (tercih ettiği yöntemleri kullanma hakkı saklı kalmak kaydıyla)
sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemle ayrılma işlemleri gerçekleştirebilmekte midir?
(E)
3.12.6. Katılımcının ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini şirketin
internet sitesinden alabilmesini teminen kurumsal internet sitesinde gerekli düzenlemeler
yapılmış mıdır? (E)
3.12.7. Ayrılma talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde
birikim (ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar) katılımcının belirttiği
hesaba ödenmekte midir? (E)
3.12.8. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştirildikten sonra intikal eden devlet katkısı
tutarlarından katılımcının varsa hak kazandığı tutarlar da intikal tarihini takip eden beş iş günü
içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenmekte midir? (E)
3.12.9. Sistemden ayrılma talebinde bulunan katılımcının hesabında herhangi bir fon
payı bulunmaması durumunda ayrılma talebinin şirkete ulaştığı tarihi takip eden iş günü ilgili
sözleşme sonlanmış kabul edilmekte midir? (E)
3.12.10. Katılımcının sözleşmesine ait fon paylarına ilişkin son satım talimatının
verildiği tarih, sözleşmenin sonlandığı tarih olarak kabul edilmekte midir? (E) Söz konusu tarih
hesaplanırken Devlet Katkısı fonları da dikkate alınmakta mıdır? (E) Fon paylarına ilişkin son
satım talimatının verildiği tarihten sonra tekrar yürürlüğe alma işlemi yapılmakta mıdır? (H)
Tekrar yürürlüğe alma işlemi yapılması durumunda tüm kayıtlar ve işlem nedenleri açık bir
şekilde kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
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3.12.11. Sistemden ayrılma işlemlerinin yasal süre aşılmadan gerçekleştirilmesini
teminen fon satış talimatı verilirken satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme süreleri
dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.12.12. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen sistemden ayrılma işlemleri
için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıp hesaplanarak ilgilisine ödenmekte midir? (E)
3.12.13. Sistemden ayrılma işlemleri sonucundaki ödemelerde, sözleşmeye ait fon
payları nakde dönüştürülmüş ve mevzuatta belirtilen sürelerin aşılarak ödeme yapılmış olması
halinde, doğan zararlar 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde
belirlenen ticari işlerde temerrüt faizi için öngörülen avans faiz oranı yürütülerek karşılanmakta
mıdır? (E)
3.12.14. Yasal süre olan 20 iş günü dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen sistemden
ayrılma işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıplara ilişkin ödeme kayıtları
EGM’ye iletilmekte midir? (E)
3.12.15. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen sistemden ayrılma işlemleri
için gecikme nedenleri kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.12.16. Şirket tarafından, ayrılma işlemlerine ilişkin EGM tarafından tanımlanan değer
listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde yapılmakta mıdır?
(E)
3.12.17. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde emeklilik hakkı kazanmadan sistemden
ayrılmak isteyen katılımcılara sunulacak bilgi ve belge ile formlar olmak üzere yukarıda
belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır
halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.13. Vefat ve Maluliyet Nedeniyle Sistemden Ayrılma
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, katılımcının vefat etmesi veya maluliyet durumunun
ortaya çıkması halinde hak ve yükümlülüklere ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesiyle, vefat ve maluliyet nedeniyle sistemden ayrılmaya ilişkin uygulama esasları ise
Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca özetle;
katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal
güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya sosyal güvenlik
mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren, resmi sağlık
kuruluşlarından alınmış bir belgeyi şirkete vermesi gerekmektedir. Maluliyet halinin her
durumda emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra oluşmuş olması şarttır.
Katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri ve varsa devlet katkısı hesabındaki tutar,
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa
emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.13.1. Katılımcının vefat etmesi durumunda vefat bilgisinin şirkete bildirim tarihi,
maluliyet nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunması durumunda ise ayrılma talebinin
şirkete intikal tarihi sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.13.2. Maluliyet hali dolayısıyla sistemden ayrılma işlemi sırasında, ibraz edilen
maluliyet halini gösterir belgede yer alan maluliyete neden olan olayın tarihinin emeklilik
sözleşmesinin akdedilme tarihinden sonra gerçekleştiği teyit edilmekte midir? (E)
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3.13.3. Vefat durumunda vefat bilgisinin şirkete bildirim tarihi, maluliyet nedeniyle
sistemden ayrılma talebinde bulunması durumunda ise ayrılma talebinin şirkete ulaştığı tarihten
itibaren yasal süre içinde birikim (ve varsa devlet katkısı hesabındaki tutarlar) katılımcının veya
lehdarlarının ya da kanuni mirasçılarının belirttiği hesaba ödenmekte midir? (E)
3.13.4. Ödeme işlemlerinin yasal süre içerisinde gerçekleştirilmediği izlenen vefat veya
maluliyet nedeniyle sistemden ayrılma işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal
kayıp hesaplanarak katılımcının veya lehdarlarının ya da kanuni mirasçılarının belirttiği hesaba
ödenmekte midir? (E)
3.13.5. Vefat veya maluliyet işlemleri sonucundaki ödemelerde, sözleşmeye ait fon
payları nakde dönüştürülmüş ve mevzuatta belirtilen sürelerin aşılarak ödeme yapılmış olması
halinde, doğan zararlar 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde
belirlenen ticari işlerde temerrüt faizi için öngörülen avans faiz oranı yürütülerek karşılanmakta
mıdır? (E)
3.13.6. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen vefat veya maluliyet nedeniyle
sistemden ayrılma işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal kayıplara ilişkin
ödeme kayıtları EGM’ye iletilmekte midir? (E)
3.13.7. Yasal süre dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen vefat veya maluliyet nedeniyle
sistemden ayrılma işlemleri için gecikme nedenleri kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.13.8. Şirket tarafından, vefat veya maluliyet işlemlerine ilişkin EGM tarafından
tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde
yapılmakta mıdır? (E)
3.13.9. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde vefat veya maluliyet nedeniyle
sonlandırılma işlemleri başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve
işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.14. Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Birikimin Ödenmesi
Emekli olma ve emeklilik seçeneklerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesiyle, emeklilik hakkı kazanma ve birikimlerin ödenmesine ilişkin uygulama esasları ise
Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile 2016/39 sayılı Genelgenin beşinci bölümünde düzenlenmiştir.
İlgili mevzuat uyarınca özetle; katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren
en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak
kazanır. Emekliliğe hak kazanan ve bu hakkı kullanarak bireysel emeklilik hesabındaki
birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları almak isteyen katılımcı, toplu para, programlı
geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabındaki tutarı
belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir.
Şirket, emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcıyı emeklilik
seçenekleri hakkında bilgilendirir ve emeklilik bilgi formunu ve hesap bildirim cetvelini,
katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya elektronik iletişim araçları ile başvurunun
şirkete ulaşmasından itibaren beş iş günü içinde gönderir.
Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve
devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının kendisine ödenmesini talep etmesi halinde, bu
talebi, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
Şirket, isteyen katılımcının emeklilik bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini şirketin
internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli altyapıyı
hazırlar.
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Şirket tarafından emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirilen ve birikimini ve devlet
katkısı hesabındaki tutarları programlı geri ödeme yoluyla almak isteyen katılımcı, emeklilik
gelir sözleşmesi kapsamında hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine
aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılmasını talep edebilir. Bu
şekilde belirlenen ödeme dönemleri veya ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir.
Katılımcının hesabında kalan tutarın tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Birikimini bu
şekilde almaya başlayan katılımcının, ilgili bireysel emeklilik hesabına başka bir emeklilik gelir
sözleşmesinden aktarım, hesap birleştirme ve ek fayda ödemesi durumları haricinde herhangi
bir para girişi yapılamaz. Ancak katılımcı, hesabında kalan tutar için fon dağılımını
değiştirebilir ve başka bir şirkete aktarım hakkını kullanabilir.
Katılımcının aynı veya farklı şirkette birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması
halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından sisteme
giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda
katılımcının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı
kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekmektedir. Şirket, hesap birleştirme işleminin
tamamlandığı tarihi müteakip, on iş gününü aşmayacak şekilde emeklilik işlemlerini tamamlar.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.14.1. Katılımcının emekliliğe hak kazanma tarihinin Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle
düzenlendiği şekilde belirlenebilmesini teminen sistemde entegre edilmiş kontrol noktaları
bulunmakta mıdır? (E)
3.14.2. Emekliliğe hak kazanılmadan asgari iki yıl önce, birikiminin mali piyasalardaki
risklerden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla katılımcının düşük risk düzeyine sahip
fonlara geçişini sağlamak üzere katılımcıya öneride bulunulmakta mıdır? (E) Bu önerilerin
yapıldığına ilişkin tarih bilgileri sistemde kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.14.3. Emekliliğe hak kazanan ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimini almak
isteyen katılımcıların ayrılmaya ilişkin başvuru ve ayrılma talebinin (emeklilik talep formunun)
şirkete intikal tarihi bilgisi sistemde kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.14.4. Emeklilik nedeniyle sistemden ayrılma hakkının katılımcı dışında (katılımcı ad
ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren) kişiler tarafından kullanılmasını
engellemeye yönelik sistemde kontroller tesis edilmiş midir? (E)
3.14.5. Emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcılar emeklilik
seçenekleri hakkında bilgilendirilmekte midir? (E)
3.14.6. Katılımcının emeklilik bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini şirketin
internet sitesinden alabilmesini teminen kurumsal internet sitesinde gerekli altyapı
oluşturulmuş mudur? (E)
3.14.7. Emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcılara
emeklilik bilgi formu ve talep formu ile hesap bildirim cetveli beş iş günü dahilinde
gönderilmekte midir? (E)
3.14.8. Emekliliğe hak kazanan ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimini almak
isteyen katılımcılara ilişkin yürütülen işlemlerde katılımcıların şirkete ilettiği yazılı tercihi
dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.14.9. Katılımcı tarafından iletilen emeklilik talep formunda eksiklik ya da hata tespit
edilmesi durumunda şirket iki iş günü içinde katılımcıya posta veya elektronik iletişim araçları
ile ulaşarak emeklilik talep formunun tekrar gönderilmesini talep etmekte midir? (E)
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3.14.10. Emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcılara
emeklilik bilgi formu ve talep formu ile hesap bildirim cetvelinin anlaşmalı kurye vasıtasıyla
gönderilmesi halinde söz konusu belgelerin kurye şirketine teslim edildiği tarih ile katılımcılara
ulaştığı tarih bilgisi kayıt altına alınmakta mıdır? (E)
3.14.11. Emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcılara
gönderilen emeklilik bilgi formları, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin
bilgiler ile örnek mali projeksiyonları içermekte midir? (E)
3.14.12. Emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcılara
gönderilen emeklilik bilgi formlarında katılımcının (talebine göre) emeklilik işlemlerinin hesap
birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceği belirtmekte midir? (E) Bu
bilgilendirmede ayrıca, bireysel emeklilik sistemindeki diğer sözleşmelerine ilişkin bilgilere edevlet kapısı üzerinden erişilebileceği, birleştirilmesini tercih ettiği sözleşmelere ilişkin
hesaplarını emeklilik talep formunda belirtmesi gerektiği hesap birleştirme işlemi yapılan
sözleşmeler bakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye
ilişkin haklarını kaybedeceği hususlarına da yer verilmiş midir? (E)
3.14.13. Diğer şirketlerdeki sözleşmelerine ilişkin hesaplarındaki birikiminin ve devlet
katkısı hesabındaki tutarların tamamının emeklilik hakkını kullanmak üzere başvurulan şirkete
nakden intikal ettiği tarih (hesap birleştirme işlemlerinin tamamlandığı tarih) bilgisi sistemde
kayıtlanmakta mıdır? (E)
3.14.14. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine bağlı olan bir
hesabın, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olan bir hesapla; OKS kapsamında
kurulmuş olan gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine istinaden açılan otomatik katılım
sertifikasına bağlı olan bir hesabın da bireysel veya diğer gruba bağlı bireysel emeklilik
sözleşmesine bağlı olan bir hesapla birleştirilmesini engellemeye yönelik sisteme entegre
kontroller mevcut mudur? (E)
3.14.15. Birikimini tercihi doğrultusunda almak isteyen katılımcının talebini alan şirket,
talebi almasını müteakip iki iş günü içinde katılımcının diğer sözleşmelerini EGM nezdinden
sorgulamakta ve diğer şirketlere hesap birleştime işlemi için başvurmakta mıdır? (E)
3.14.16. Katılımcının birikiminin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların hesap
birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunan şirkete nakden aktarılması
halinde katılımcının emeklilik hakkı kullanım talebinden vazgeçmesi durumunda bu işlemin
yapılarak sözleşme tekrar yürürlüğe alınmakta mıdır? (H)
3.14.17. Şirket, hesap birleştirme işleminin tamamlandığı tarihi müteakip 10 iş günü
içinde birikim (ve devlet katkısı hesabındaki tutarlar) katılımcının belirttiği hesaba ödenmekte
midir? (E)
3.14.18. Emeklilik nedeniyle sistemden ayrılma işlemlerinin yasal süre aşılmadan
gerçekeleştirilmesini teminen fon satış talimatı verilirken satışı yapılacak fonların nakde
dönüştürülme süreleri dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.14.19. Yasal süre olarak tanımlı on iş günü dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen
emeklilik nedeniyle sistemden ayrılma işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal
kayıp hesaplanarak katılımcının emeklilik hesabına ödenmekte midir? (E)
3.14.20. Yasal süre olarak tanımlı on iş günü dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen
emeklilik nedeniyle sistemden ayrılma işlemleri için katılımcının birikiminde oluşan parasal
kayıplara ilişkin ödeme kayıtları EGM’ye iletilmekte midir? (E)
3.14.21. Emeklilik nedeniyle sistemden ayrılma işlemleri sonucundaki ödemelerde,
sözleşmeye ait fon payları nakde dönüştürülmüş ve mevzuatta belirtilen sürelerin aşılarak
ödeme yapılmış olması halinde, doğan zararlar 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işlerde temerrüt faizi için öngörülen avans faiz oranı
yürütülerek karşılanmakta mıdır? (E)
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3.14.22. Yasal süre olarak tanımlı on iş günü dahilinde gerçekleştirilmediği izlenen
emeklilik nedeniyle sistemden ayrılma işlemleri için gecikme nedenleri kayıt altına alınmakta
mıdır? (E)
3.14.23. Birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları programlı geri ödeme yoluyla
almak isteyen katılımcılar için hazırlanacak bir program çerçevesinde belirlenecek düzenli
ödeme dönemlerinin Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle belirlenmiş üst limiti aşmaması için
sisteme entegre edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.14.24. Birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları programlı geri ödeme yoluyla
almak isteyen katılımcıların hesabında kalan tutarlara yönelik Yönetmeliğin 16 ncı maddesi
uyarınca katkı payı ödeyememesini teminen sisteme entegre edilen kontrol noktaları
bulunmakta mıdır? (E)
3.14.25. Tercih ettiği sözleşmelerine ilişkin hesaplarını birleştirerek emeklilik hakkını
kullanan katılımcının, diğer şirketlerdeki sözleşmelerine ilişkin hesaplarındaki birikiminin ve
devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının emeklilik hakkını kullanmak üzere başvurulan
şirkete nakden intikal ettiği tarih, hesap birleştirme işlemlerinin tamamlandığı tarih olarak
belirlenmekte midir? (E)
3.14.26. Birikimlerini programlı geri ödeme şeklinde almayı tercih eden bir katılımcının
sözleşmesi, plan değişikliği yoluyla tadil edilerek emeklilik gelir sözleşmesine
dönüştürülmeden önce mezvuat kapsamındaki bilgilendirmeler şirket tarafından yapılmış
mıdır? (E)
3.14.27. Yıllık gelir sigortası ürününü almak isteyen katılımcıya mezvuat kapsamındaki
bilgilendirmeler şirket tarafından yapılmış mıdır? (E)
3.14.28. Emeklilik hakkının kullanılacağı tarihte katılımcının yaşı MERNİS üzerinden
kontrol edilmekte midir? (E)
3.14.29. Şirket tarafından, emekliliğe hak kazanılması işlemlerine ilişkin EGM
tarafından tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru
şekilde yapılmakta mıdır? (E)
3.14.30. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde emeklilik nedeniyle sistemden ayrılma
işlemlerinde sunulacak bilgi ve belgeler başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer
alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte
midir? (E)
3.15. Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar
Emeklilik sözleşmesi veya yıllık gelir sigortası sözleşmesi hükümlerine göre hak
sahiplerine ödenmesi gereken tutarların hak sahiplerince aranmaması halinde yükümlülüklere
ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 26/A maddesiyle
düzenlenmiştir. İlgili madde uyarınca özetle; emeklilik sözleşmesi veya yıllık gelir sigortası
sözleşmesi hükümlerine göre, hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar, ödemeyi gerektiren
tarihten itibaren on yıl içinde hak sahipleri tarafından aranmamış ise, onuncu yılı takip eden
yılbaşından itibaren altı ay içerisinde hak sahiplerinin adı, soyadı ve hak kazandıkları para
miktarını gösterir şekilde tanzim edilecek bir cetvel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
aktarılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan bu paralar iki yıl içinde sahipleri
tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedilir. Hak sahiplerine ödenmesi gereken
tutar (birikim ve hak edilen devlet katkısı toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine
göre şirketçe katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen
yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda eski sözleşme ile ilişkili yeni
bir hesap açılarak nemalandırılır. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse ilgililere
ödenir.
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Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.15.1. Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar (birikim ve hak edilen devlet katkısı
toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine göre şirketçe katılımcı veya çalışan
tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu standart
ya da katılım standart fonlarda eski sözleşme ile ilişkili yeni bir hesap açılarak
nemalandırılmakta mıdır? (E)
3.15.2. Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutarın yeni hesaba nakden intikal ettiği tarih
yürürlük tarihi olarak belirlenmiş midir? ( E )
3.15.3. Hak sahibince aranmayan paralara ilişkin bilgiler, ödemeyi gerektiren tarihi
izleyen Şubat ayının ilk iş gününden itibaren emeklilik şirketlerinin internet sitelerinin ana
sayfalarında “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında oluşturulacak bir sorgulama
alanında on yıl süreyle erişime sunulmakta mıdır? (E)
3.15.4. Hak sahiplerince aranmayan paralar, ödemeyi gerektiren tarihi izleyen Şubat
ayının sonuna kadar hak sahipleri, katılımcı ya da çalışana kısa mesaj, diğer elektronik iletişim
araçları üzerinden; herhangi bir elektronik iletişim aracı bilgisi bulunmaması durumunda ise
iadeli taahhütlü mektup ile bildirilmekte midir? (E)
3.15.5. Ödemeyi gerektiren tarihi müteakip hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin
veriler, bu tarihi izleyen Şubat ayının ilk iş gününe kadar belirlenmiş yöntem ve içeriğe göre
EGM’ye gönderilmekte midir? (E)
3.15.6. Hak sahiplerine ödenmesi gereken ancak hak sahiplerince aranmayan paraların
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na yasal süre dahilinde aktarılmasını teminen söz konusu
tutarlar düzenli olarak şirkette izlenmekte midir? (E)
3.15.7. Hak sahiplerine ödenmesi gereken ancak hak sahiplerince aranmayan paralarla
ilgili olarak hak sahiplerinin bulunmasına yönelik araştırmalar yapılmakta mıdır? (E)
3.15.8. Şirket tarafından, hak sahibince aranmayan paralara ilişkin EGM tarafından
tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde
yapılmakta mıdır? (E)
3.15.9. Hak sahipleri tarafından aranmamış paraların TCMB nezdinde Kurum emrine
açılan hesaba aktarıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde, aktarılan paralara ilişkin veriler
emeklilik gözetim merkezi tarafından belirlenen yöntem ve içeriğe göre EGM’ye bildirilmiş
midir? (E)
3.15.10. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde hak sahibince aranmayan paralara ilişkin
takip ve bildirim yükümlülükleri başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş
ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir?
(E)
3.16. Grup Emeklilik Sözleşmeleri İşlemleri
3.16.1. Emeklilik Sözleşmesinden Doğan Hakların Kullanımı
Katılımcı ile şirket hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun
5 inci maddesiyle, emeklilik sözleşmelerinde hakların kullanımına ilişkin uygulama esasları ise
Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca özetle;
bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden
doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır, ancak bu sözleşmelerde sistemden
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ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen
kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.
İşveren grup emeklilik sözleşmesi ile sponsor ödemeli gruba bağlı bireysel emeklilik
sözleşmesinde, hak kazanma süresi tanımlanmışsa, fon dağılımı değişikliği ve emeklilik planı
değişikliği hakları, Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle düzenlenen hak kazanma süresi sonuna
kadar kural olarak sponsor kuruluş veya işveren tarafından kullanılması gerekmektedir.
Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş veya işveren, fon dağılımı
değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya devredebilir. Katılımcının kabul etmesi
durumunda, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimin aktarımı hakları,
hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş veya işveren tarafından
kullanılabilir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.16.1.1. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde sistemden ayrılma ve
emeklilik hakları, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılmakta
mıdır? (H)
3.16.1.2. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde birikimlerin aktarımı, fon
dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği hakları katılımcı ad ve hesabına katkı payı
ödeyen kişiler tarafından kullanılabilmekte midir? (E) Bu şekilde hakkın kullanımı sistem
üzerinden takip edilebilmekte midir? (E)
3.16.1.3. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri ile sponsor ödemeli gruba bağlı bireysel
emeklilik sözleşmelerinde fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği hak kazanma
süresi sonuna kadar sponsor kuruluş ve işveren tarafından kullanılmakta mıdır? (E)
3.16.1.4. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde fon dağılımı değişikliğinin
katılımcıya devredilmesi halinde söz konusu husus emeklilik sözleşmesinde belirtilmekte
midir? (E)
3.16.1.5. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri ile sponsor ödemeli gruba bağlı bireysel
emeklilik sözleşmelerinde hak kazanma süresi sonunda da birikimlerin aktarımı, fon dağılımı
değişikliği ve emeklilik planı değişikliği haklarının sponsor kuruluş ve işveren tarafından
kullanılması talep edildiğinde, uygulama öncesinden katılımcının onayı alınmakta mıdır? (E)
3.16.1.6. Şirket tarafından, sözleşmeden doğan hakların kullanımı işlemlerine ilişkin
EGM tarafından tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve
doğru şekilde yapılmakta mıdır? (E)
3.16.1.7. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde grup emeklilik sözleşmelerindeki hak
kullanımlarının takibi başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere
dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.16.2. Hak Kazanma Süresi ve Hak Kazanılan Birikim
Emeklilik sözleşmelerinden doğan hakların kullanılmasında esas alınacak hak kazanma
süresine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, hak kazanma süresi
uygulama esasları ise Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili
maddesi uyarınca özetle; hak kazanma süresi, sponsor kuruluş veya işveren tarafından ödenen
katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına veya bir kısmına katılımcı tarafından hak
kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesi ile sponsor ödemeli gruba bağlı bireysel
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emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre yedi yıldan fazla olamaz. Katılımcının
vefatı halinde bu şekildeki birikim, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik
sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.16.2.1. Emeklilik sözleşmelerinden doğan hakların kullanılmasında esas alınacak
hak kazanma süresi belirlenirken Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle düzenlenen hususlar esas
alınmakta mıdır? (E)
3.16.2.2. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri ile sponsor ödemeli gruba bağlı bireysel
emeklilik sözleşmelerinde yıllara göre uygulanacak hak kazanma oranları belirlenirken
Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen tablo esas alınmakta mıdır? (E)
3.16.2.3. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri ile sponsor ödemeli gruba bağlı bireysel
emeklilik sözleşmelerinde uygulanan hak kazanma oranlarının Yönetmeliğin 18 inci
maddesinde belirtilen tabloda yer alan oranlarla uyumsuz olmamasını teminen sisteme entegre
edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.16.2.4. Şirket tarafından, hak kazanma sürelerine ilişkin EGM tarafından tanımlanan
değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde yapılmakta
mıdır? (E)
3.16.2.5. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde işveren grup emeklilik
sözleşmelerindeki süre belirlemeleri başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan
iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir?
(E)
3.16.3. Hak Kazanılan Birikimin Transfer Yoluyla Aktarılması ve Ödenmesi
Hak kazanılan birikimin transfer yoluyla aktarılması ve ödenmesine ilişkin uygulama
esasları Yönetmeliğin 19 uncu maddesiyle düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca
özetle; birikimin tamamına hak kazanması için belirlenmiş süre tamamlandıktan sonra veya hak
kazanma süresi tanımlanmamış ise herhangi bir zamanda, katılımcının birikimini aynı veya
başka bir şirkette yürürlükte olan veya yeni düzenlenen otomatik katılım sertifikaları hariç
olmak üzere gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine veya bireysel emeklilik sözleşmesine
transfer yoluyla aktarabilme hakkı söz konusudur. Bu durumda mevcut sertifika sonlandırılmaz
ve işveren veya sponsor katkı payı ödemeye devam edebilir. Bununla birlikte, hak kazanması
için belirlenmiş süre tamamlanmadan önce herhangi bir zamanda ilgili maddeler çerçevesinde
hak edilen tutarlar katılımcının aynı veya başka bir şirkette yürürlükte olan veya yeni
düzenlenen otomatik katılım sertifikaları hariç olmak üzere gruba bağlı bireysel emeklilik
sözleşmesine veya bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılabilir. Bu durumda
ise mevcut sertifika sonlandırılır ve katılımcı sona erdirilen sertifika bakımından hak kazanma
süresine ilişkin haklarını kaybeder.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
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Kontrol Listesi
3.16.3.1. Hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren ya da sponsor kuruluş
tarafından katılımcı adına katkı payı ödemesi yapılmaya devam edildiği sürede; katılımcının
hesabında bulunan birikim, katılımcı adına katkı payı ödemesi yapılan sözleşmeye bağlı
hesabında bulundurulmakta mıdır? (E) Katılımcı, aktarım tarihinden bir sene sonra işveren grup
emeklilik sertifikasındaki birikimlerini tekrar aktarabilmekte midir? (E)
3.16.3.2. Hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren ya da sponsor kuruluş
tarafından katılımcı adına katkı payı ödenmesine son verilmesi halinde; birikimin katılımcının
aynı veya başka bir şirkette yürürlükte olan veya yeni düzenlenen bireysel veya gruba bağlı
bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılması işlemleri öncesinde katılımcının
posta veya elektronik iletişim araçları ile şirkete ilettiği talebi doğrultusunda işlem yapılmakta
mıdır? (E)
3.16.3.3. Hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren ya da sponsor kuruluş
tarafından katılımcı adına katkı payı ödenmesine son verilmesi ve katılımcının sistemden
ayrılmak istemesi halinde, katılımcı hesabındaki birikim kendisine ödenmekte midir? (E)
3.16.3.4. Hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren ya da sponsor kuruluş
tarafından katılımcı adına katkı payı ödenmesine son verilmesi halinde; birikimin katılımcının
başka bir şirkette yürürlükte olan veya yeni düzenlenen bireysel veya gruba bağlı bireysel
emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılması işlemlerinde sistemde geçirilen süre bilgisi
aktarım yapılacak şirkete iletilmekte midir? (E)
3.16.3.5. Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan işveren ya da sponsor
kuruluştaki işinden ayrılması durumunda, işveren ya da sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad
ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden Yönetmeliğin 18 inci maddesi
üçüncü fıkrası kapsamında katılımcının hak ettiği tutarın katılımcıya ödenmesine veya mevcut
sözleşmesinin aynı şirkette devamlılığına veya başka şirkete aktarımına ilişkin katılımcı talebi
alınmakta mıdır? (E)
3.16.3.6. Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan işveren ya da sponsor
kuruluştaki işinden ayrılması durumunda mevcut sertifika sonlandırılmakta mıdır? (E)
3.16.3.7. Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler
haricinde herhangi bir sebeple işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma
durumunda, katılımcı tarafından hak kazanılmayan tutarlar, ilgisine göre sponsora veya
işverene ödenmekte midir? (E)
3.16.3.8. Şirket tarafından, birikimin transferi ya da ödenmesine ilişkin EGM
tarafından tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru
şekilde yapılmakta mıdır? (E)
3.16.3.9. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde sözleşmelerdeki hak kazanım
sürelerinin belirlenmesi ve hakların kullanımı başta olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde
yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza
edilmekte midir? (E)
3.17. Kesintiler, Kesinti Sınırlamaları ve Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi
3.17.1. Giriş Aidatı
Giriş aidatına ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, giriş aidatı
alınmasının uygulama esasları ise Yönetmeliğin 20 nci maddesiyle düzenlenmiştir. İlgili
mevzuat uyarınca özetle; katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında
veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde, ilgisine göre
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katılımcıdan, sponsordan veya işverenden giriş aidatı alınabilir. Peşin ya da aktarım veya
sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilen giriş aidatları, katkı paylarından ayrı
olarak takip ve tahsil edilir. Katılımcının sistemden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım
talebinde bulunması durumunda şirket, varsa ertelenmiş giriş aidatını katılımcının bireysel
emeklilik hesabındaki birikiminden indirebilir. Vefat veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik
hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez.
Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı
bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı
alınabilir. Otomatik katılım sistemi kapsamında kurulan sözleşmeler bu kapsamda ilk
sözleşmenin belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Katılımcının, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihten sonra cayma hakkını
kullanarak sözleşmeyi sonlandırması halinde varsa tahsil edilmiş giriş aidatı iade edilir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.17.1.1. Şirkette bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan
katılımcıların tekrar bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi düzenlenmesini
talep etmesi halinde düzenlenecek sözleşmeden giriş aidatı alınmamasını teminen sisteme
entegre edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.17.1.2. Giriş aidatı, katkı paylarından ayrı olarak takip ve tahsil edilmekte midir? (E)
3.17.1.3. Giriş aidatı alınmasının uygulanma şekli teklif formunda ve emeklilik
sözleşmesinde açıkça belirtilmekte midir? (E)
3.17.1.4. Vefat veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak
ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmekte midir? (H)
3.17.1.5. Bir sözleşmenin beşinci yılı tamamlandıktan sonra ilgili sözleşme
kapsamında giriş aidatı tahsil edilmekte midir? (H)
3.17.1.6. Katılımcı tarafından teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihten sonra
cayma hakkının kullanılarak sözleşmenin sonlandırılması durumunda şirket tarafından varsa
giriş aidatı tahsilatı iadeye konu edilmekte midir? (E)
3.17.1.7. Şirket tarafından, giriş aidatlarına ilişkin EGM tarafından tanımlanan değer
listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde yapılmakta mıdır?
(E)
3.17.1.8. Katılımcının, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihten sonra cayma
hakkını kullanarak sözleşmeyi sonlandırması halinde varsa tahsil edilmiş giriş aidatı iade
edilmekte midir? (E)
3.17.1.9. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde sözleşmelerde tahsil edilebilecek giriş
aidatı tutarlarının hesaplanması başta olmak üzere, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş
ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir?
(E)
3.17.2. Yönetim Gider Kesintisi
Yönetim gider kesintilerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle,
uygulama esasları ise Yönetmeliğin 21 inci maddesiyle düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca
özetle; bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ile katılımcının birikimi üzerinden
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yönetim gider kesintisi alınabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca ödemeye ara
verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri
kesintisi alınabilir. Yine aynı madde kapsamında bir yıldan fazla ödemeye ara verilmesi
durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak EGM’ye şirket tarafından ödenen sabit
giderler, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki
birikiminden indirilebilir. Ancak bir sözleşmenin beşinci yılı tamamlandıktan sonra ilgili
sözleşme için yönetim gider kesintisi yapılamaz.
Birikimden alınacak yönetim gider kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk lirasının
altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düşmesine
yol açacak kısmı tahsil edilmez.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.17.2.1. Yönetim gider kesintisinin uygulanma şekli teklif formunda ve emeklilik
sözleşmesinde açıkça belirtilmekte midir? (E)
3.17.2.2. Yönetim gider kesintisinin bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları
ile katılımcının birikimi üzerinden tahsil edilebilmesine yönelik sisteme gerekli tanımlamalar
yapılmış mıdır? (E)
3.17.2.3. Yönetim gideri alınmasının uygulanma şekli teklif formunda, emeklilik
sözleşmesinde ve planlarda açıkça belirtilmekte midir? (E )
3.17.2.4. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde,
ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, söz konusu ara verme süresi boyunca
katılımcının birikiminden yapılabilecek ek yönetim gider kesintisi ilgili emeklilik planında
belirtilmekte midir? (E) Ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gider
kesintisi yapılması öncesinde uygulanacak kesintiye ilişkin katılımcılar bilgilendirilmekte
midir? (E)
3.17.2.5. Mevzuat kapsamında bir yıldan fazla ödemeye ara verilmesi durumunda,
bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak EGM’ye şirket tarafından ödenen sabit giderlerin
katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirileceği hususu ilgili emeklilik
planında belirtilmekte midir? (E) Ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden
yapılacak kesintiye ilişkin katılımcılar bilgilendirilmekte midir? (E)
3.17.2.6. Yönetim gider kesintisi adı altında birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki
birikimin sıfır Türk lirasının altına düşmesine yol açacağı durumlarda, söz konusu kesintinin
birikimin bu tutarın altına düşmesine yol açacak kısmının tahsil edilmemesine yönelik sisteme
entegre edilen kontrol noktaları bulunmakta mıdır? (E)
3.17.2.7. Bir sözleşmenin beşinci yılı tamamlandıktan sonra ilgili sözleşme için
yönetim gider kesintisi yapılmakta mıdır? (H)
3.17.2.8. Şirket tarafından, yönetim giderlerine ilişkin EGM tarafından tanımlanan
değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde yapılmakta
mıdır? (E)
3.17.2.9. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde sözleşmelerde tahsil edilebilecek
yönetim gider kesintisi tutarlarının hesaplanması başta olmak üzere, yukarıda belirtilen
maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde
muhafaza edilmekte midir? (E)
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3.17.3. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Performans Kesintisi
Fon işletim giderlerine ilişkin genel esaslar 4632 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, fon
toplam gider kesintisi ve performans kesintisinin uygulama esasları ise Yönetmeliğin 22 nci
maddesiyle düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca özetle; fona ilişkin giderlerin karşılanması
için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesintinin, fon işletim
giderine ilişkin kesinti dahil, ilgisine göre Yönetmeliğin 2 no.lu ekinde fon grubu bazında
belirtilen veya Kurum tarafından belirlenen azami oranları aşmayacak şekilde fon içtüzüğünde
belirlenmesi gerekmektedir. Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranın aşılıp aşılmadığı
şirket tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde fon
içtüzüğünde günlük oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre birikimli bir şekilde
hesaplanmış halinin aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak
şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon içtüzüğünde
belirlenen oranları aşan kısım ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade
edilir.
Yönetmeliğin 2 no.lu eki tabloya göre II. ve III. grupta bulunan fon türleri için,
karşılaştırma ölçütünün üzerindeki getiri üzerinden performans kesintisi yapılabilir. Bu
kesintiyi uygulamak isteyen şirketlerin, gerekli operasyon alt yapısını kurmuş olmaları gerekir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.17.3.1. Fon toplam gider kesintisinin uygulanma şekli teklif formunda ve emeklilik
sözleşmesinde açıkça belirtilmekte midir? (E)
3.17.3.2. Fon toplam gider kesintisinin Yönetmeliğin 2 no.lu eki tabloya göre II. ve III.
grupta bulunan fon türleri için belirlenen oranları aşmayacak şekilde tahsil edilebilmesini
teminen sisteme gerekli tanımlamalar yapılmış mıdır? (E)
3.17.3.3. Fon toplam gider kesintisi, fon içtüzüğünde belirlenen oranlar dahilinde
yapılmakta mıdır? (E)
3.17.3.4. Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranına karşılık gelen yıllık oranın
aşılıp aşılmadığı şirkette izlenmekte midir? (E)
3.17.3.5. Fon içtüzüğünde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar
ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilmekte midir? (E)
3.17.3.6. Şirket tarafından sunulan bilgi, belge ve formlarda fon toplam gider
kesintisine ilişkin bir bilgilendirmenin söz konusu olduğu durumlarda, bu kesintinin oranı
günlük ve yıllık olarak ayrı ayrı belirtilmekte midir? (E)
3.17.3.7. Yönetmeliğin 2 no.lu eki tabloya göre II. ve III. grupta bulunan fon türleri
için, karşılaştırma ölçütünün üzerindeki getiri üzerinden performans kesintisi uygulanacaksa bu
kesintinin yapılabilmesini teminen şirkette gerekli operasyon alt yapısı tesis edilmiş midir? (E)
3.17.3.8. Yönetmeliğin 2 no.lu eki tabloya göre II. ve III. grupta bulunan fon türleri
için, karşılaştırma ölçütünün üzerindeki getiri üzerinden performans kesintisi yapılabileceği fon
içtüzüğünde yer almakta mıdır? (E)
3.17.3.9. Şirket tarafından, fon toplam gider kesintilerine ilişkin EGM tarafından
tanımlanan değer listeleri dikkate alınarak gerekli gönderimler zamanında ve doğru şekilde
yapılmakta mıdır? (E)
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3.17.3.10. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde fon toplam gider kesintisi konusundaki
bilgilendirme işlemleri başta olmak üzere, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve
işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.17.4. Kesinti Sınırlamaları
İlgili mevzuat uyarınca, sözleşmenin ilk beş yılında her yıl için yönetim gideri ve giriş
aidatı adı altında yapılabilecek toplam kesinti tutarı ilgili yılın ilk altı ayında uygulanan aylık
brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutarı aşamaz. Sözleşmenin altıncı yılı ve
sonrası için belirtilen kesintiler yapılamaz. Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat,
maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık
sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin
beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil
edilmemiş olan kısmı, şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden
ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir. Bu hesaplama yapılırken, çıkış işleminin yapıldığı
takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınır.
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen tüm kesintiler kapsamında sözleşmenin
altıncı yılı ve sonrası için, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine
kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında
varsa devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden Yönetmelik eki (Ek-3) tabloda belirlenen
oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı aşamaz.
Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan
sözleşmelerle ilgili Yönetmelik çerçevesinde kontrol tarihi itibarı ile düzensiz ödeme
statüsünde olan sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz. Bu kontrolde, ilgili takvim yılının ilk
altı ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır.
Azami kesinti tutarlarının hesaplanmasında sözleşmenin bireysel emeklilik sisteminde
fiilen geçirdiği süre esas alınır.
Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü kapsamında, her bir
sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar
şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa
devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden Yönetmelikte belirlenen oranlar kullanılarak
hesaplanacak tutarı geçemez.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.17.4.1. İlgili mevzuat kapsamında kesintilerin üst sınırlarına ilişkin kontrollerdeki
süre hesabında, kontrole tabi olan sözleşmede geçirilen süre esas alınmakta mıdır? (E)
3.17.4.2. Sözleşmede geçirilen süre hesabında, sözleşme bilgilerine ilişkin transfer
verilerine göre ilk sözleşmenin sisteme giriş tarihinden itibaren ilgili sözleşmede geçirilen tüm
süreler dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.17.4.3. Bireysel emeklilik sistemine hayat sigortalarından yapılanlar dahil 4632
sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılan aktarımlarda, fiilen bireysel
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emeklilik sistemi dışında geçirilen sürelerin süre hesabında dikkate alınmamasına yönelik
sistemsel kontroller tesis edilmiş midir? (E)
3.17.4.4. 1/1/2016 tarihinden önce aktarıma konu olmuş ve sistemde 5 yılını
doldurmamış sözleşmeler için kesinti tutarları ilgili mevzuat kapsamında yıllık limitler
dahilinde belirlenmekte midir? (E) Kesinti tutarları belirlenirken önceki şirketlerde yapılmış
kesintiler dikkate alınmakta mıdır? (H)
3.17.4.5. 1/1/2016 tarihinden sonra aktarıma konu olmuş ve sistemde 5 yılını
doldurmamış sözleşmeler için, ilgili mevzuat kapsamında tahsil edilebilecek kesinti tutarı
belirlenirken, 1/1/2016 tarihinden sonra aktarım yapılan şirketlerde yapılmış olan kesintiler de
dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.17.4.6. 1/1/2016 tarihinden önce yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla halen
yürürlükte bulunan sözleşmelerde, ilgili mevzuat kapsamında yönetim gider kesintisi ve giriş
aidatının toplam tutarına ilişkin yıllık üst sınırın üzerinde kesinti yapılmış olması durumunda,
1/1/2016 tarihini takip eden sözleşme yıl dönümüne kadar giriş aidatı adı altında ayrıca bir
kesinti yapılmakta mıdır? (H)
3.17.4.7. 1/1/2016 tarihinden önce yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla halen
yürürlükte bulunan sözleşmelerde beş yıllık üst sınırın üzerinde kesinti yapılmış olması halinde
1/1/2016 tarihinden sonra giriş aidatı adı altında ayrıca bir kesinti yapılmakta mıdır? (H)
3.17.4.8. Bes Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3
no.lu ekinde yer alan tabloda belirtilen, yönetim gider kesintisi ile giriş aidatı toplam tutarının
üst sınırına yönelik kontrol, her sözleşme yılı sonunda ve ayrıca sözleşmenin sonlandırılması
durumunda gerçekleştirilmekte midir? (E)
3.17.4.9. Yapılan kontrollerde ilgili sınırlamaların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar
takip eden beş iş günü içinde ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik
hesabına iade edilmekte midir? (E)
3.17.4.10. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade
edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon
dağılım oranları dikkate alınarak ilgili fonlara aktarımı sağlanmakta mıdır? (E)
3.17.4.11. Sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, ilgili sözleşmenin yürürlük
tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarının,
sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabında bulunan tutar
üzerinden Yönetmelikte belirlenen oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçmemesine
yönelik sistemsel kontroller tesis edilmiş midir? (E) Kontroller Yönetmeliğin ilgili maddesinde
belirtilen oran ve sınırlamalara uygun şekilde oluşturulmuş mudur? (E)
3.17.4.12. Gecikmiş iade işlemlerine yönelik gecikme nedeni ve karşılanan zararlar
izlenmekte midir? (E)
3.17.4.13. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde sözleşmelerde tahsil edilebilecek
yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı tutarlarının belirlenen limitleri aşmaması başta olmak
üzere, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar
denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.17.5. Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi
İlgili mevzuat uyarınca fon toplam gider kesintisi şirket tarafından sözleşmenin altıncı
yılından itibaren yıllık olarak Yönetmelikte yer verilen tabloda belirtilen oranlarda, ilgisine
göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilmesi gerekmektedir.
İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip
eden beş iş günü içinde ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına
yapılır. İadenin gecikmesinden kaynaklanan zararlar şirketçe karşılanır. İadenin katılımcının
bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade edilen tutarın iade tarihi itibariyle
35

katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon dağılım oranları dikkate alınarak ilgili
fonlara aktarımı sağlanır. Sözleşmenin yedinci ve on dördüncü yılları arasındaki oranlar, her
yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. On
beşinci yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır.
Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan
kısmı için iade uygulanmaz. İade sonrası kalan kesinti tutarının birikimin %1,1’inin altında
kalmasına neden olacak kesinti tutarı iadeye konu edilmez.
İade oranının belirlenmesine ilişkin sürenin hesabında, 1/1/2013 tarihinden itibaren
kontrole tabi sözleşmede geçirilen süre esas alınır. Sözleşmede geçirilen süre hesabında
sözleşme bilgilerine ilişkin transfer verilerine göre ilk sözleşmenin sisteme giriş tarihinden
itibaren ilgili sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Süre hesabında artık yıl çıkması
durumunda ilgili süre bir yıl yukarıya yuvarlanarak dikkate alınır.
Emeklilik gelir planları, iade uygulaması kapsamındadır. Bu planlara ilişkin iade oranı
belirlenirken, plana geçiş yapılan tarihten itibaren sözleşmede geçirilen süre esas alınır;
katılımcının ilgili emeklilik gelir planına girmeden önce sözleşmede geçirdiği süre dikkate
alınmaz.
İade, 1/1/2021 tarihini müteakip her sözleşme yılı sonunda ve 1/1/2021 tarihinden sonra
sözleşmenin sonlandırılması durumunda yapılacaktır. Bu kapsamda, 1/1/2021 tarihinden önce
yapılmış olan fon toplam gider kesintileri iade edilmeyecektir.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.17.5.1. Sözleşmenin altıncı yılından itibaren yapılması gereken fon toplam gider
kesintisine ilişkin iade hesaplaması her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma
tarihini takip eden beş iş günü içinde yapılmakta mıdır? (E)
3.17.5.2. Gecikmiş iade işlemlerine yönelik gecikme nedeni ve karşılanan zararlar
izlenmekte midir? (E)
3.17.5.3. İadenin katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılması durumunda, iade
edilen tutarın iade tarihi itibariyle katılımcının bireysel emeklilik planlarında belirtilen fon
dağılım oranları dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.17.5.4. Sözleşmenin yedinci ve on dördüncü yılları arasındaki oranlar, her yıl için bir
önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle, on beşinci yıl ve sonrası
için de sabit olarak %25 olarak uygulanmış mıdır? (E)
3.17.5.5. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin
altında kalan kısmı için iade yapılmamasına yönelik sistemsel kontroller tesis edilmiş midir?
(E)
3.17.5.6. Toplam kesinti tutarından ek fayda yoluyla yapılan iade tutarı düşüldükten
sonra bulunan tutarın, sözleşme yıl dönümü ve sonlanma tarihi itibarıyla mevcut bulunan
birikim tutarının %1,1’inin altında kalması durumunda, FTGK iadesi yapılmaması konusunda
sistemsel kontroller tesis edilmiş midir? (E)
3.17.5.7. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde sözleşmelerde tahsil edilebilecek
yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı tutarlarının belirlenen limitleri aşmaması başta olmak
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üzere, yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki kayıtlar
denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
3.18. Emeklilik Yatırım Fon Paylarına İlişkin Tedbirler
Emeklilik yatırım fon paylarına tedbir konulmasına ilişkin uygulama esasları
Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile 2016/39 sayılı Genelgenin onuncu bölümünde düzenlenmiştir.
İlgili mevzuat uyarınca özetle; katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya
iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının
üzerindeki tutar, nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir,
rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir. Emekliliğe hak kazanan katılımcının bireysel
emeklilik hesabındaki birikimi ile yaptırdığı yıllık gelir sigortası çerçevesinde kendisine maaş
bağlanması veya programlı geri ödeme çerçevesinde düzenli ödeme yapılması halinde, bu
şekildeki ödemelerin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarının
üzerinde kalan kısmı nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir,
rehnedilebilir, iflas masasına dahil edilebilir.
Borçlu olan katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden çok bireysel
emeklilik hesabı olması halinde, haczedilemeyecek tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar
üzerinden hesaplanır. İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan bireysel
emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, emeklilik sözleşmesine hak kazanma süresi
koşulunun konulmuş olması halinde, hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı
birikim tutarı bu hesaplamaya dahil edilir. Devlet katkısı ve getirileri ise haczedilemez,
rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.
Şirketin bu bölümde belirtilen hususlarda gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin mevzuata
uygunluğu aşağıda yer alan kontrol soruları ile test edilerek değerlendirilir.
Kontrol Listesi
3.18.1. Haciz, rehin veya iflas nedeniyle yapılan bildirimlerde haczedilebilir,
rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir tutarların hesaplanması sırasında, katılımcının
sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret
tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki kısım dikkate alınmakta mıdır?
(E)
3.18.2. Haciz, rehin veya iflas nedeniyle yapılan bildirimlerde haczedilebilir,
rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir tutarların hesaplanması sırasında, nafaka borcu
alacaklılarının hakkı dikkate alınmakta mıdır? (E)
3.18.3. Haciz, rehin veya iflas nedeniyle yapılan bildirimlerde haczedilebilir,
rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir tutarların hesaplanması sırasında, katılımcının
sistemde bulunduğu ay sayısı için (varsa) emeklilik gelir planlarında geçirilen süreler dikkate
alınmamasına yönelik sistemsel kontroller tesis edilmiş midir? (E)
3.18.4. Şirkete haciz bildirimi gönderilmesi halinde şirket, haciz bildiriminin ulaştığı
gün, EGM’nin sağladığı web servisi üzerinden sorgulama yapmakta mıdır? (E)
3.18.5. Şirket, web servisten edindiği bilgi çerçevesinde borçlu/katılımcının toplam
birikiminin hacizden muaf tutarın altında olduğu bilgisini alması durumunda haczedilebilir
tutar bulunmadığı ve (varsa) devlet katkısı hesabındaki tutarlar için haciz yasağı olduğu
gerekçeleriyle haciz işleminin gerçekleştirilemeyeceğine dair bilgiyi, haciz bildirimini
gönderen kuruma iletmekte midir? (E)
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3.18.6. Haczedilebilir tutar hesabında, İGES’lere bağlı olarak açılan bireysel emeklilik
hesapları için emeklilik sözleşmesine hak kazanma süresi koşulunun mevcut olması halinde,
haciz bildiriminin şirkete tebliğ edildiği tarih itibarıyla hak kazanma oranı dikkate alınarak
hesaplama yapılmakta mıdır? (E)
3.18.7. Emeklilik gelir planındaki sözleşmeler için haczedilebilir tutar, aylık ödemeye
isabet eden miktar üzerinden hesaplanmakta mıdır? (E)
3.18.8. Yıllık gelir sigortaları için haczedilebilir tutar hesaplaması, doğrudan ilgili
emeklilik veya sigorta şirketi tarafından yapılmakta mıdır? (E)
3.18.9. Katılımcının hesap veya hesaplarına blokaj uygulanması ve/veya haciz bildirimi
yapan kuruma ödeme yapılması halinde şirket, gerçekleştirdiği işlemleri müteakip EGM’ye
bildirmekte midir? (E)
3.18.10. Yasal mevzuatın gerektirdiği şekilde fonlara ilişkin tedbir hesaplamaları başta
olmak üzere yukarıda belirtilen maddelerde yer alan iş ve işlemlere dair ispat niteliğindeki
kayıtlar denetime hazır halde muhafaza edilmekte midir? (E)
BÖLÜM 4 - DENETİM RAPORU FORMATI VE BÖLÜMLERİ
Denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenecek olan raporun genel olarak aşağıda yer alan
format ve içerikte hazırlanması öngörülmektedir. Denetimi yapılan şirketin yapısına, denetimin
kapsamına ve incelemenin özelliğine göre rapor formatında genel yapıyı bozmayacak
düzenlemeler yapılabilir.
Bölüm 1 - Şirket Hakkında Genel Bilgi
1.1. Kuruluş ve Sermaye Yapısı
Bu bölümde, incelenen şirketin kuruluş tarihi, kuruluştaki unvanı, denetim tarihine
kadar olan süreçte şirkette meydana gelen unvan değişiklikleri, inceleme dönemi itibarıyla
mevcut ortaklık yapısı ve denetim döneminde şirkette meydana gelen sermaye değişiklikleri
konularında bilgilere yer verilir.
Bu bölümde yer alacak bilgiler için asgari aşağıda yer alan tablolar kullanılır. Tablolarda
belirtilen hususlara dair gerektiği durumlarda açıklama yapılır. İhtiyaç halinde söz konusu
tablolar üzerinde değişiklik yapılabilir.
Tablo 1. Şirket Sermayesinde 01/01/20xx’den Denetim Tarihine Kadar Olan Süreçte Yaşanan Değişimler

Genel Kurul
Tarihi

Mevcut Sermaye
(₺)

Sermaye Azaltımı
(₺)

Sermaye Artırımı
(₺)

Denetim
İtibarıyla
Sermaye
(₺)

../../20..
../../20..
Tablo 2. Şirketin Denetim Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı

Sıra

Ortağın Adı / Unvanı

Hisse Adedi

Pay Tutarı
(₺)

Ortaklık Payı
(₺)

1.
2.
3.
TOPLAM
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1.2. Yönetim ve Personel Yapısı
Şirketin denetime esas dönemde ve denetim tarihi itibarıyla görev yapan yönetim kurulu
başkan ve üyelerine ilişkin bilgileri, temin edilen belgeler aracılığıyla mevzuatta tanımlı
hükümler üzerinden incelenir ve söz konusu bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilir.
Tablo 3. Şirketin Denetime Esas Dönem /Denetim Tarihi İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı
Soyadı

Eğitim
Durumu

Unvanı

Göreve
Atanma/
Ayrılma
Tarihi

Tecrübesi
Süre
(Yıl)

Alan

Sorumluluk
Alanı

Şirket Dışı
Diğer
Görevleri

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Murahhas Üye
Üye
Üye
Üye/Genel Müdür
…

Şirketin esas dönemde ve denetim tarihi itibarıyla görev yapan üst düzey yöneticilerine
ait bilgiler, temin edilen belgeler aracılığıyla mevzuatta tanımlı hükümler üzerinden incelenir
ve söz konusu bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilir.
Tablo 4. Şirketin Denetime Esas Dönem / Denetim Tarihi İtibarıyla Görev Yapan Üst Düzey Yöneticileri

Adı
Soyadı

Unvanı

Eğitim
Durumu

Göreve
Atanma/
Ayrılma
Tarihi

Tecrübesi
Süre
(Yıl)

Alan

Sorumluluk
Alanı

Şirket Dışı
Diğer
Görevleri

Tüm iş ve
işlemler

Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd.
Koordinatör
….

Yukarıdaki tablolarda eğitim durumu bölümüne doktora, yüksek lisans, lisans,
yüksekokul vb. ifadelerinden uygun olanı yazılır. Tecrübe alanına ise sigortacılık, bankacılık,
finans, işletme gibi kişinin mesleki deneyim ve tecrübe sahibi olduğu alan ve bu alandaki
tecrübe süresi belirtilir.
Denetime esas dönemde ve denetim tarihi itibarıyla şirkette istihdam edilen ve şirketin
çalışmakta olduğu aktüerlere ilişkin bilgiler, temin edilen belgeler aracılığıyla mevzuatta
tanımlı hükümler üzerinden incelenir ve söz konusu bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilir.
Tablo 5. Şirkette Denetime Esas Dönem / Denetim Tarihi İtibarıyla Görev Yapan Aktüerler

Adı Soyadı

Eğitim
Durumu

Göreve Atanma/
Ayrılma Tarihi

Tecrübesi
Süre (Yıl)
Alan

Sorumluluk Alanı

Ayrıca bu alt başlıkta, denetim tarihi itibarıyla şirkette çalışmakta olan (kadrolu ve
dışarıdan hizmet alımı ile istihdam edilen) personel sayısı, unvan durumlarına göre aşağıdaki
tablo aracılığıyla genel bir bilgi şeklinde belirtilir. Şirket personelinin iş gücü devir hızı
oranlarına önceki denetim dönemi ile karşılaştırmalı olarak yer verilir. İş gücü devri hızı
hesaplamasında, denetim dönemi içerisinde kendi isteğiyle ayrılmış ya da şirket tarafından işine
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son verilmiş toplam personel sayısı, ortalama personel sayısına bölünür. İş gücü devir
oranlarında dikkat çeken değişimler konusunda şirketten açıklama alınarak bu bölümde yer
verilir.
Tablo 6. Şirkette Denetim Tarihi İtibarıyla Görev Yapan Personel Durumu

İstihdam Türü/Şekli

Unvan Durumu

31.12.20..
İtibarıyla Kişi
Sayısı

Denetim Tarihi
İtibarıyla
Kişi Sayısı

…

…

Direktör
Müdür
…
Uzman
Dışarıdan Hizmet
Uzman Yrd.
Alımı
…
Personel İş Gücü Devir Oranı

Ortalama İş
Tecrübesi (Yıl)

Kadrolu

1.3. Şirketin Faaliyet Alanları
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanunu kapsamında şirketin sahip olduğu ruhsatlar aşağıda yer alan tablo kullanılarak
raporda belirtilir.
Tablo 7. Şirketin Sahip Olduğu Ruhsatlar

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Branş Adı
Hayat Sigortaları
Evlilik Sigortası, Doğum Sigortası
Yatırım Fonlu Sigortalar
Sermaye İtfa Sigortası
İrat Yapma Yetkisi
Emeklilik
Hastalık/Sağlık
Kaza Sigortaları

Ruhsat Tarihi

1.4. Şirketin Üretim Kanalları
Şirketin denetime esas dönem içerisindeki üretim kanallarına ait bilgilere aşağıdaki
tablo kapsamında yer verilir.
Tablo 8. Şirketin Üretim Kanallarına İlişkin Bilgiler

Üretim Kanalları

Denetime Esas Dönem
Öncesi İtibarıyla
( ../../20.. - ../../20..)

Denetime Esas Dönem
İtibarıyla
( ../../20.. - ../../20..)

Acente Sayısı
..... AŞ Şube Sayısı (Banka)
Broker Sayısı

1.5. Şirketin İç Sistemler Yapısı
Bu kısımda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair
Yönetmelik gereği oluşturulan iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri ile ilgili olarak
rehberin üçüncü bölümünde açıklanan esaslar ve kontrol soruları üzerinden yapılan inceleme
sonuçlarına yer verilir. Ayrıca denetim komitesi yapısına ve üyelerine ilişkin bilgilere de bu
bölümde yer verilir.
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Tablo 9. Şirketin Denetim Tarihi İtibarıyla İç Denetim Birimi Yöneticileri ve Personeli

Adı
Soyadı

Unvanı

Eğitim
Durumu

Göreve Atanma/
Ayrılma Tarihi

Tecrübesi
Süre (Yıl)
Alan

Tablo 10. Şirketin Denetim Tarihi İtibarıyla İç Kontrol Birimi Yöneticileri ve Personeli/Sorumluları

Adı
Soyadı

Unvanı

Eğitim
Durumu

Göreve Atanma/
Ayrılma Tarihi

Tecrübesi
Süre (Yıl)
Alan

Tablo 11. Şirketin Denetim Tarihi İtibarıyla Risk Yöntemi Birimi Yöneticileri ve Personeli/Sorumluları

Adı
Soyadı

Unvanı

Eğitim
Durumu

Göreve Atanma/
Ayrılma Tarihi

Tecrübesi
Süre (Yıl)
Alan

Tablo 12. Şirketin Denetim Tarihi İtibarıyla Aktüerya Birimi Yöneticileri ve Personeli/Sorumluları

Adı
Soyadı

Unvanı

Eğitim
Durumu

Göreve Atanma/
Ayrılma Tarihi

Tecrübesi
Süre (Yıl)
Alan

1.6. Şirketin Bilgi Sistemleri Yapısı
Şirket bilgi sistemlerinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere
Dair Yönetmelik’in “Bilgi sistemlerinin ve iş süreçlerinin tesisi” başlıklı 16 ncı maddesindeki
hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kısımda, üçüncü bölümünde açıklanan esaslar
ve kontrol soruları üzerinden yapılan inceleme sonuçlarına yer verilir.
1.7. Bağımsız Dış Denetim
Bu kısımda, Şirketin ilgili dönem bağımsız dış denetiminin hangi kuruluş tarafından
yapıldığı, şirket ile söz konusu firma arasındaki sözleşmenin süresi ve koşulları ile inceleme
dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun sonucu hakkında kısa bilgi verilerek, Rehberin
III. bölümünde yer alan esaslara göre yapılan incelemenin sonuçları açıklanır.
Bölüm 2 - Yapılan İnceleme
2.1. Önceki Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Şirketin gerçekleştirilen denetim faaliyetine ilişkin düzenlenmiş son denetim raporunda
tenkit konusu olmuş hususlar ile söz konusu hususlara ilişkin inceleme sonuçlarına bu bölümde
yer verilir. İnceleme sonuçlarına ilgili bölümlerde ayrıca yer verilmesi durumunda ise söz
konusu bölümlere atıf yapılır.
2.2. Emeklilik Faaliyetleri İncelemesi
İncelemeye konu faaliyetlerin sınıflandırıldığı bu alt başlıklarda, Denetim Rehberi’nde
yer alan faaliyetlerden asgari bir adedine yer verilir. Bununla birlikte, Rehber’de belirtilemeyen
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ancak denetim sırasında yapılan risk değerlendirmesine göre ilave edilebilecek denetim alanları
ayrıca belirtilebilir.
Bölüm 3 - Genel Değerlendirme ve Sonuç
Raporun bu bölümünde, denetim sonucunda tespit edilen hususlar maddeler halinde
özet olarak açıklanır ve konuya ilişkin şirket cevabı ile denetim elemanının konuya ilişkin görüş
ve önerilerine yer verilir.
Bölüm 4 - Dizi Pusulası
Raporun ilişiğinde verilmesi düşünülen ekler sıra numarasıyla belirtilir ve tüm eklere
ilişkin bilgiler bir tablo içeriğinde ve aşağıda yer alan format dahilinde sunulur.
“… AŞ’nin ….. işlemlerinin denetimi sonucunda tanzim edilen ../../20.. tarih ve ..
sayılı raporun eklerini gösterir dizi pusulasıdır.
Ek Numarası
1
2
…

Sayfa Adedi

Konu

Raporun ekleri .. sıra numarasında .. sayfadan ibarettir.”
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EK-1
Bes Üçüncü Basamak Denetimi
Esas Alınan Mevzuat Envanteri

Düzenleme Tipi

Yayım
Tarihi

No.

Resmi Gazete
Sayısı

26/3/2020

7226

31080 (Mük.)

18/10/2019

47

30922

29/6/2012

6327

28338

7/4/2001
8/12/2021
25/11/2021
6/5/2021
19/12/2020
16/10/2020
9/10/2020
13/6/2019
27/12/2018

4632
---------

24366
31683
31670
31476
31339
31276
31269
30800
30638

17/12/2016

--

29921

28/8/2015

--

29459

25/5/2015

--

29366

27/7/2013

--

28720

29/12/2012

--

28512

9/11/2012
14/9/2011
31/7/2009
19/7/2008
8/1/2008
12/7/2004
23/6/2021

-----2004/2
2021/9

28462
28054
27305
26941
26750
25520
--

18/4/2019

Kanunlar ve Kararnameler

Yönetmelikler

Tebliğler

Genelgeler

2019/3

--

27/12/2018
4/12/2018

2018/7
2018/5
2017/19
19/12/2017 2017/20
2017/21

------

30/12/2016 2016/39

--

1/4/2016

2016/14

--

8/12/2015

2015/51

--

11/11/2015
10/12/2014
23/8/2010
6/10/2009
18/1/2008

2015/42
2014/17
2010/10
2009/15
2008/4

------

2004/3

--

12/8/2004

Sektör Duyuruları

2004/4

--

1/8/2016

2016/20

--

25/7/2016

2016/17

--

23/5/2014

2014/11

--

Düzenleme Adı
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği
Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Ekler)
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Ekler)
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ
2016/39 Sayılı "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Ekler)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
Risk Profil Anketine İlişkin Genelge
Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge (Ekler)
23.08.2010 Tarihli 2010/10 Sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim Ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin
Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
23.08.2010 Tarihli 2010/10 Sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim Ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin
Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge
Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge
Bireysel Emeklilik Aracılarına İlişkin Genelge
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Altyapı Yeterliliklerinin Sınanmasında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin Genelge
Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Hayat Sigortalarında Geçen Sürenin
Hesabına İlişkin Genelge
Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Kullanılacak Açıklamalar ile Muhtemel Birikim ve Muhtemel
Yıllık Gelir Tablolarına İlişkin Genelge
Bireysel Emeklilik Hakkında Sektör Duyurusu (2016/20)
Yıllık Gelir Sigortasının Hak Sahipleri Tarafından Aranmayan Paralar Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu
(2016/17)
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu

EK-2
TALEP EDİLECEK BİLGİ VE BELGELER
(Denetime Tabi Olanlar)
Denetime esas döneme ilişkin organizasyon şeması
Denetime esas döneme ilişkin imza sirküleri
Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetimi hakkında bilgi (Atanma-ayrılma, sorumluluklar, özgeçmişleri vb.)

Faaliyetler Hakkında Bilgi Talebi

Sermayesinde %5’in üzerinde paya sahip olunan iştirakler ile birlikte kontrol edilen ortaklık ve bağlı ortaklıkların yönetim
kurulu ve üst yönetimleri hakkında bilgi
Yönetim kurulu karar defteri
Ana sözleşme (Varsa Değişiklikler)
Son denetim döneminden sonra yönetim, sermaye ve faaliyet yapısında meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi
Aktüerler hakkında bilgi ile anlaşmalar ve aktüerya raporları
Şirketin dışarıdan sağladığı hizmetler hakkında bilgi
Bağımsız denetim anlaşması, bağımsız dış denetim raporu (son yıllık ve varsa 6 aylık sınırlı denetim) ve denetime esas
döneme ilişkin faaliyet raporu
Sermaye/yükümlülük karşılama yeterliliği sonuçları ile bu konuda varsa alınmış tedbirler
Denetime esas döneme ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan denetim/inceleme sonuçları ile (mülga)
Müsteşarlık ya da SEDDK tarafından yürütülen işlemler sonucu Şirkete intikal eden bildirim/uyarı/cezai işlemler ile
bunlara ilişkin alınan aksiyonlar
Şirketin iç sistemler yapısı (iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim yapılanması) hakkında bilgi
Denetime esas döneme ilişkin iç denetim, iç kontrol, risk yönetim raporları, planları ve düzenlemeleri
Denetime esas döneme ilişkin iç denetim raporları doğrultusunda yapılan işlemler ve alınan önlemler

Denetime Konu Faaliyetler
Hakkında Bilgi ve Belge Talepleri

Şirketin bilgi işlem alt yapısı hakkında özet bilgi
Şirketin emeklilik süreçleri konusunda iş süreçleri üzerinde sistemsel kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akış
şemaları
Şirketin emeklilik süreçleri konusunda iş süreçleri üzerinde manuel kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akış
şemaları
Emeklilik sözleşmelerinin düzenlenmesi aşamasında Şirket tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme hakkında bilgi
Denetime esas dönemde düzenlenen emeklilik sözleşmelerine ilişkin sözleşmelerin üretildiği kanal kırılımını içeren
Şirketin üretim kanalları hakkında bilgi
Denetime esas dönemde gerçekleşen katkı payı üretiminin (aktarımlar dâhil/hariç) ödeme (tahsilat) araçlarına ve ödeme
(tahsilat) türlerine göre dağılım
Denetime esas dönemde Şirketin anlaşmalı olduğu bankalar ve ilgili bankalarca uygulanan blokaj süreleri (tahsilat türü
bazında) hakkında bilgi

