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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 31/05/2022 

 
 
 
 

2016/39 SAYILI “BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE”DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN GENELGE (2022/17) 

 
MADDE 1 - 30/12/2016 tarih ve 2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında 

Genelge’nin “Planlara İlişkin Hükümler” başlıklı ikinci bölümüne aşağıda madde eklenmiştir. 

 
“Hediye sertifikaları 
MADDE 15 - (1) İşveren grup emeklilik ve Kanunun ek 2 nci kapsamında kurulan sözleşmeler 

hariç olmak üzere, üçüncü kişilerce hediye amaçlı olarak katılımcıların emeklilik sözleşmelerine ek 
katkı payı ödemesi yapılması durumunda, katılımcılar nezdinde uygulama birliği sağlanmasını 
teminen aşağıdaki işlemler takip edilir; 

(a) Bu hizmeti vermek isteyen şirket, katılımcı adına internet sitesinde veya mobil uygulamada 
oluşturulan güvenli alanda katılımcının emeklilik sözleşmesine özgü karekod veya benzeri araçlarla 
üretilen tanımlayıcı bilgiyi, katılımcının kendisinin veya varsa vasisinin/velisinin rızası ile üçüncü 
şahıslarca paylaşabilmesi amacıyla katılımcının erişimine sunar. 

(b) Hediye amaçlı olarak ek katkı payı ödemesi yapacak üçüncü kişi, katılımcının emeklilik 
sözleşmesine özgü üretilen tanımlayıcı bilgi vasıtasıyla şirketin ödeme sayfasına yönlendirilir. Bu 
sayfada asgari olarak, adına ek katkı payı ödemesi yapılacak emeklilik sözleşmesi sahibinin ad ve 
soyad bilgilerine yer verilerek, ek katkı payı olarak ödenecek tutar ve hediye edenin ad ve soyad 
bilgileri ile iletişim bilgisi (telefon, e-posta vs.) talep edilir. Konuyla ilgili örnek ödeme ekranı şablonu 
Ek 23’te yer almaktadır.   

(c) Şirket, hediye edenin talebi olması halinde elektronik ve/veya basılı olarak üreteceği hediye 
sertifikasını hediye edene ve/veya katılımcıya iletir. Şirket, sertifika üretimi karşılığında hizmet bedeli 
talep edebilir. 

(ç) Yapılan işlem neticesinde elektronik iletişim aracı ile katılımcıya bilgilendirme yapılır. 
(2) Bu madde kapsamında katılımcıların emeklilik sözleşmelerine ek katkı payı ödenmesinde 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınarak farklı 
yöntemler kullanılabilir. 

(3) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu maddenin 
uygulanmasına yönelik işlemlerin merkezi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla bir kuruluşu 
görevlendirebilir.” 
 

MADDE 2 - Genelgeye aşağıdaki ek ilave edilmiştir. 
“Ek 23: Temsili Hediye Sertifikası Şablonu” 
 

MADDE 3 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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EK 23: Temsili Hediye Sertifikası Şablonu (Hediye Eden Kişi Karşılama Ekranı) 
 

 

https://www.xhayatemeklilik.com.tr/516515 

Hediye Alan Katılımcı Adı - Soyadı 

BES Hediye Sertifikası 
           Hediye Gerekçeniz: 

Evlilik Doğum 
Doğum 
Günü 

Bayram 
Anneler 

Günü 
Babalar 

Günü 
Sevgililer 

Günü 
Diğer 

        
 

Hediye edenin; 

Adı ve Soyadı:        Katkı Payı Tutarı: 

Telefon No: 

E-posta Adresi:        Aşağıdaki altın türlerinin nakit karşılığı katkı yap: 

Mesaj: 

 

Sertifika Talebi: 

Basılı 
(… TL) 

Elektronik 
(… TL) 

İstemiyorum 

   
 

Ödeme Yap 

… TL 

Çeyrek Altın 
(… TL) 

Yarım Altın 
(… TL) 

Tam Altın 
(… TL) 


