12.07.2004
Say : 25520 (As l)
Emeklilik irketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalar ndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktar mlara
!li"kin Tebli% (Tebli% No: 2004/2)
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Tebli in amac , 7.4.2001 tarihli ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m
Sistemi Kanununun Geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü f kras kapsam nda emeklilik +irketine
dönü+en +irketler ile hayat bran+ nda faaliyet gösteren ve yeni sigorta sözle+mesi akdetme yetkisi olan
sigorta +irketlerinden kurulacak emeklilik +irketine asgari yüzde on payla kurucu ortak olanlarda mevcut
birikimli hayat sigortal lar n talep etmeleri ve sigortal lar n ilgili mevzuatta öngörülen +artlar haiz olmalar
halinde, birikimlerinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine aktar m na ili+kin
esas ve usulleri belirlemektir.
Tan mlar
Madde 2- Bu Tebli de geçen;
a) Kanun: 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanununu,
b) Müste+arl k: Hazine Müste+arl

n,

c) 4irket: Emeklilik +irketini,
d) Emeklilik Gözetim Merkezi: Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim 4irketini,
e) Yönetmelik: Emeklilik 4irketleri Kurulu+ ve Çal +ma Esaslar Hakk nda Yönetmeli i,
f) Birikimli Hayat Sigortalar : Sigortal n n ya+ama olas l na ba l olarak ödenen primlerin belirli bir süre
sonunda +irketin kar pay teknik esaslar na göre yat r m geliri ile birlikte toplu para veya y ll k gelir
almalar na olanak sa layan birikim priminin al nd hayat sigortalar n ,
g) Birikim: Birikimli hayat sigortalar nda sigorta ettiren/sigortal n n ödedi i primlere göre matematik
kar+ l k olarak yat r ma yönlendirilen primler ile yat r m gelirlerinin toplam n ,
ifade eder.
Aktar m Talebi
Madde 3- Sigorta ettiren/sigortal n n medeni haklar kullanma ehliyetine sahip olmas ve iste e ba l
olarak talep edilmesi halinde, birikimli hayat sigortalar ndaki birikimleri ve kazan lm + haklar bu Tebli de
yer alan esas ve usullere göre bireysel emeklilik sistemine aktar l r.
Sigorta ettirenin muvafakat veya hayat sigortas ndan ayr lma hakk n n sigorta ettiren taraf ndan
sigortal ya devredildi i hallerde, sigortal n n talebi üzerine hayat sigortalar ndaki birikimleri ve kazan lm +
haklar , sigortal n n medeni haklar kullanma ehliyetine sahip olmas ko+uluyla, sigortal ad na da
aktar labilir.
Aktar m, varsa dönülemez lehtar n veya aktar ma konu birikimler üzerinde hak sahibi üçüncü +ah slar n
muvafakat ile yap labilir.
Aktar ma Konu Birikimli Hayat Sigortalar
Madde 4- 4irketin hayat sigortas portföyünde bulunan ve sigorta ettiren/sigortal n n prim ödeyerek belli
bir süre sonunda toplu para veya y ll k gelir almalar na olanak sa layan ve birikim priminin de al nd
hayat sigortalar aktar ma konu olacakt r. Birikimli hayat sigortalar ; pe+in ve tek prim ödemeli uzun süreli
birikime yönelik hayat sigortalar ve ya+ama halinde önceden belirlenmi+ bir toplu paran n verilece i hayat
sigortalar n da kapsar.
4irketin ilk emeklilik planlar n n tasdik edildi i tarihten önce yap lan birikimli hayat sigortalar bireysel
emeklilik sistemine aktar labilir. Bununla birlikte, an lan emeklilik planlar n n tasdik tarihinden önce ba+vuru
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formu tanzim edilmi+ ve an lan tarihten itibaren azami bir ay içinde yürürlü e girmi+ birikimli hayat
sigortalar da bireysel emeklilik sistemine bu Tebli de belirtilen esas ve usullere göre aktar labilir.
Bu Tebli in yay m tarihinde henüz emeklilik bran+ nda faaliyet izni olmayan ve Kanunun Geçici 1 inci
maddesine göre emeklilik +irketine dönü+ecek hayat sigorta +irketleri ile emeklilik +irketine asgari yüzde
on payla kurucu ortak olacak hayat bran+ nda faaliyet gösteren sigorta +irketlerinde bu Tebli in yürürlük
tarihinden önce akdedilmi+ bulunan birikimli hayat sigortalar da bu Tebli kapsam nda bireysel emeklilik
sistemine aktar labilir.
4irketin ilk emeklilik planlar n n tasdik edildi i tarihten sonra sigorta ettiren s fat n n devredildi i veya
sigortal n n de i+tirildi i birikimli hayat sigortalar , bireysel emeklilik sistemine aktar lamaz.
Aktar m Hakk Süresi
Madde 5- Birikimli hayat sigortalar ndan bireysel emeklilik sistemine aktar m i+lemleri Kanunun yürürlük
tarihinden itibaren be+ y ll k sürenin sonu olan 7/10/2006 tarihinde tamamlanacakt r. Sigorta
ettiren/sigortal n n birden fazla hayat sigortas n n bir veya birden fazla +irkete an lan süreden önce olmak
kayd yla farkl tarihlerde bireysel emeklilik sistemine aktar lmas mümkündür. Bununla birlikte her
aktar mda, bu Tebli in 11 inci ve 12 nci maddesine göre i+lem yap l r.
Birikimli hayat sigortalar ndan bireysel emeklilik sistemine aktar m n süreli bir hak olmas nedeniyle
an lan tarihten sonra aktar m yap lamaz. An lan süre sonunda hayat sigortalar ndan sat n alma (i+tira) ile
bireysel emeklilik sistemine kat l m, aktar m olarak de erlendirilmeyerek hayat sigortalar nda geçen süre
hesaplamalar nda dikkate al nmayacak ve bireysel emeklilik sisteminde yeni bir bireysel emeklilik hesab
aç lmas na ili+kin esas ve usullere göre i+lem yap lacakt r.
Aktar ma !li"kin Bilgi Verme
Madde 6- 4irketler, aktar m talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortal lara aktar ma ili+kin olarak
Yönetmeli in Geçici 3 üncü maddesinde belirtilen hükümlerine ve bu Tebli de belirtilen hususlara göre
do ru, objektif ve aç klay c bilgileri sunmak zorundad rlar.
Sigorta ettirenin/sigortal n n aktar m talebine ili+kin olarak gerekli bildirimlerin ve aç klamalar n
yap lmas ile karar vermesine yard mc olacak tablo, muhtemel tablo ve bilgiler +irketler taraf ndan
elektronik ortamda saklan r.
Ayn

irketteki Birikimli Hayat Sigortalar n n Aktar m

Madde 7- Sigorta ettiren/sigortal n n bir +irketteki birikimli hayat sigortas ancak söz konusu +irketteki
emeklilik plan na aktar labilir. Tek bir hayat sigortas n n birden fazla emeklilik plan na aktar lmas mümkün
de ildir.
Sigorta ettiren/sigortal n n ayn +irkette birden fazla birikimli hayat sigortas n n bulunmas durumunda,
söz konusu hayat sigortalar ndaki birikimler bir veya birden fazla emeklilik plan nda birle+tirilebilir. Aktar m
yapacak kat l mc n n tercih etmesi halinde aktar m yap lacak her bir hayat sigorta sözle+mesi için ayr bir
emeklilik sözle+mesi düzenlenerek birden fazla emeklilik plan na veya kat l mc n n söz konusu +irketteki
mevcut emeklilik plan na aktar m yap lmas da mümkündür.
Birden fazla birikimli hayat sigortas n n bir veya birden fazla emeklilik plan na aktar lmas halinde
kat l mc n n emeklili e esas olacak katk ödeme süresi her bir hayat sigortas için ayr ayr olmak üzere bu
Tebli in 11 inci maddesinde belirtilen esaslara göre sigorta ettiren/sigortal n n primin tamam n ödedi i
aylar belirlenerek hayat sigortalar nda geçen süre ve birikim tutar na ili+kin hesaplamalar yap l r.
Birden fazla birikimli hayat sigortas n n ayn +irketteki tek bir emeklilik plan na aktar lmas halinde bu
Tebli in 12 nci maddesi kapsam nda yap lacak hesaplamalarda söz konusu hayat sigortalar ndaki birikim
tutarlar birlikte de erlendirilir.
Birden Fazla irkette Bulunan Birikimli Hayat Sigortalar n n Aktar m
Madde 8- Sigorta ettiren/sigortal lar n birden fazla +irkette birikimli hayat sigortas n n bulunmas halinde
aktar m, ancak her +irketin kendi emeklilik planlar na yap l r. Hayat sigortalar nda geçen süre ve birikim
tutarlar her +irket için ayr ayr hesaplan r.
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Kanunun Geçici 1 inci maddesi gere ince emeklilik +irketine dönü+memi+ hayat sigorta +irketleri ile
emeklilik +irketine asgari yüzde on payla kurucu ortak olmayan hayat bran+ nda faaliyet gösteren sigorta
+irketlerinde bulunan birikimli hayat sigortalar hiçbir +ekilde aktar ma konu olmayacakt r.
Ferdi Birikimli Hayat Sigortalar ndan Grup Emeklilik Planlar na Aktar m
Madde 9- Sigorta ettiren/sigortal n n ferdi birikimli hayat sigortas ndaki birikimlerinin mevcut bir grup
emeklilik plan na aktar labilmesi ancak +irketin grup emeklilik plan na kat l mc n n k smen veya tamamen
katk pay ödemesi ve dahil olunacak grup emeklilik plan nda buna engel bir hüküm bulunmamas halinde
mümkündür.
Grup emeklilik planlar nda katk paylar n n tamam n n i+veren taraf ndan kat l mc nam ve hesab na
ödenmesi durumunda, kat l mc n n bireysel haklar na ili+kin s n rlamalar n olmamas halinde bu türdeki
grup emeklilik planlar na da aktar m yap labilir.
Grup Birikimli Hayat Sigortalar ndan Emeklilik Planlar na Aktar m
Madde 10- Grup birikimli hayat sigortalar ndan +irketin bireylere ve gruplara yönelik emeklilik planlar na,
ancak sigorta ettirenin muvafakat veya grup birikimli hayat sigortas sözle+mesinden do an haklar n
sigortal ya ait oldu una dair grup hayat sigortas sözle+mesinde hüküm bulunmas kayd yla aktar m hakk
bulunmaktad r. Grup emeklilik plan nda, kat l mc nam ve hesab na k smen veya tamamen katk pay
ödeniyor olmas ve dahil olunacak grup emeklilik plan nda buna engel bir hüküm bulunmamas halinde
kat l mc n n grup bireysel emeklilik hesab na aktar m yap lmas mümkündür.
Hayat Sigortalar nda Geçen Sürenin Hesab
Madde 11- Bir veya birden fazla birikimli hayat sigortas n n bireysel emeklilik sistemine aktar lmas
halinde sigorta ettiren/sigortal n n aktar lan birikimli hayat sigortalar ndan ilk yapt rd n n ba+lang ç tarihi
bireysel emeklilik sistemine giri+ tarihi olarak al n r. Kat l mc n n bireysel emeklilik sistemine giri+ tarihi,
aktar m yap lan birikimli hayat sigortalar n n ba+lang ç tarihine göre de i+tirilir.
Birikimli hayat sigortalar nda geçen süre hesaplamalar buna ili+kin genelgede belirtilen esaslara göre
yap l r. Bu hesaplamalarda, söz konusu birikimli hayat sigortas n n ba+lad tarihten itibaren sigorta
ettiren/sigortal n n aktif olarak primin tamam n ödedi i aylar dikkate al n r. Süre hesaplamalar ay
üzerinden yap l r ve tam aylar hesaba dahil edilir, kesirli süreler dikkate al nmaz.
Hayat sigortalar nda geçen süreye ili+kin hesaplamalarda ücretsiz sigortada(tenzil) geçen süre
hesaplamalara dahil edilmez. Bununla birlikte, ücretsiz sigortadan yürürlü e girmi+ hayat sigortalar ,
ücretsiz sigortada geçen süreye ili+kin prim borçlar n n tamam n n ödenmi+ olmas halinde
ücretsiz sigortada geçen süre hayat sigortalar nda geçen süre hesab nda dikkate al n r. Di er taraftan,
ücretsiz sigortadan yürürlü e konulan birikimli hayat sigortalar nda ücretsiz sigortada geçen süreye ili+kin
prim borçlar n n ödenmemi+ olmas halinde ise ücretsiz sigortada geçen süreler hayat sigortalar nda
geçen süre hesab nda dikkate al nmaz.
Tek primli, primlerin pe+in ve toplu olarak ödendi i birikimli hayat sigortalar nda ise hayat sigortalar nda
geçen sürenin hesab nda söz konusu sigortalar n ba+lang ç tarihi ile aktar m tarihine kadar geçen süreye
kar+ l k gelen primlerin tam olarak ödendi i kabul edilir ve hayat sigortalar nda geçen süre hesab nda bu
süreler dikkate al n r. Sigortal n n emeklili e esas katk ödeme süresinin hesab nda hesaplamalar n
yap ld tarihten sonraki döneme yönelik ödedi i primler dikkate al nmaz.
Sigorta ettiren/sigortal n n bireysel emeklilik sistemine aktar lan birden fazla hayat sigortas n n
bulunmas halinde bu türdeki bilgiler Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan Müste+arl n uygun görü+ü
al narak belirlenecek esaslar dahilinde konsolide edilir ve 7.10.2006 tarihinden önce sigorta
ettirenin/sigortal n n beyan halinde gerekti inde +irketlere bildirilir.
Birikim Tutar na !li"kin De%erlendirme
Madde 12- Sigorta ettiren/sigortal n n aktar ma konu birikim tutar n n bu Tebli in 11 inci maddesinde
belirtilen hayat sigortalar nda geçen süre kapsam nda her bir y l için, aktar m tarihinde geçerli olan asgari
ücretin ayl k tutar ndan ve her bir ay için ise asgari ücretin ayl k tutar n n on ikide birinden az olmamas
gerekir.
Aktar ma konu birikim tutar n n olmas gereken tutardan az olmas halinde sigorta ettiren/sigortal n n
aradaki fark ödeyebilir. Pe+in olarak ödenecek bu fark ek katk pay olarak kabul edilir ve herhangi bir
masraf kesintisi yap lmaz.
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Sigorta ettiren/sigortal n n aktar ma konu birikim tutar ile olmas gereken tutar aras ndaki fark ödemeyi
tercih etmemesi halinde, aktar m s ras nda hayat sigortalar nda geçen süre, ödenmesi gereken tutarla
orant l olarak indirilir. Sigorta ettiren/sigortal lar, aktar m talebi çerçevesinde ödenmesi gereken tutar ile
süre indirimi seçenekleri konusunda aç k olarak bilgilendirilirler.
Sigorta ettiren/sigortal n n aktar ma konu birikim tutar n n olmas gereken tutardan fazla olmas halinde
bu tutarlar hayat sigortalar nda geçen sürenin hesab nda dikkate al nmaz.
Aktar m talebine ili+kin +irket taraf ndan bilgilendirmenin yap ld
tarihte hesaplanan birikim tutar ile
aktar m i+leminin sonuçland r laca tarihteki birikim tutar aras nda birikimlerin piyasa de erlerindeki
de i+imler nedeniyle sigorta ettiren/sigortal aleyhine fark olu+mas halinde söz konusu fark, bu madde
kapsam nda hesaplamalarda dikkate al nmaz. Aktar m i+leminde esas al nacak sürenin hesaplanmas ,
kat l mc n n aktar m talebinin +irkete ula+t tarihindeki tutarlar üzerinden de erlendirilir ve aktar m
tarihindeki birikim tutarlar üzerinden gerçekle+tirilir. Bununla birlikte, aktar m talebi ile aktar m tarihi
aras ndaki sürenin bir aydan fazla olmas halinde hesaplamalar tekrar yap l r. Aktar m talebinin
sonuçland r lmas na yönelik sigorta ettiren/sigortal lara gönderilecek formlarda birikim tutar na ili+kin
hesaplamalar n hangi tarihe kadar geçerli olaca na ili+kin aç klamalar yer al r.
Sigorta ettiren/sigortal lara aktar m s ras nda birikimli hayat sigortalar ndaki sigortal lar n birikimlerinin
yat r m araçlar cinsinden da l m na uygun emeklilik plan ve emeklilik yat r m fonlar sunulmas halinde
ayr ca risk getiri profili formu doldurulmaks z n bu türdeki emeklilik planlar na aktar m yap labilir.
Aktar mda Sat n Alma (!"tira) De%eri
Madde 13- Aktar mlarda tarifenin onayl teknik esaslar na göre zorunlu nedenlerle ayr lmalarda birikime
ili+kin belirlenen sat n alma de eri esas al n r. Aktar m s ras nda, sigortal n n hayat sigortalar nda kendi
iste i ile sat n alma hakk n n kazan ld
tarihten önceki sat n alma taleplerinde uygulanacak olan varsa
aktar ma konu hayat sigortas na ili+kin tarifelerde yer alan sat n alma cezalar uygulanamaz.
Aktar m yap lan birikimli hayat sigortalar nda, aktar m tarihine kadar ödenmi+ primler üzerinden yap lan
kesintiler d + nda aktar m tarihinden sonraki dönemlere kar+ l k gelen tahsil masraf , idari masraf ve arac
komisyonu ve di er kesintiler yap lamaz. Risk primine ili+kin olarak bu Tebli in 17 nci maddesine göre
i+lem yap l r.
4irketin hayat sigortas portföyünden bireysel emeklilik sistemine aktar mlar sonucunda birikimli hayat
sigortalar nda birikimlere istinaden kar+ l k olarak gösterilen varl klar n piyasa de eri ile sat n alma
de erleri aras nda fark olu+mas ve bu fark n +irketin mali durumunu olumsuz etkileyebilecek tutarda
olmas halinde +irket, Müste+arl n uygun görü+ünü alarak sat n alma de erini piyasa de erine göre
yeniden belirleyebilir.
Sat n Alma Hakk n Kazanmam " Birikimli Hayat Sigortalar n n Aktar m
Madde 14- Her +irket, birikimli hayat sigortalar ndan sat n alma hakk n henüz kazanmam + olan sigorta
ettiren/sigortal lara, aktar m talebinde bulunulmas halinde bu Tebli de belirtilen usul ve esaslara göre
aktar m hakk n verir.
Aktar m hakk n kullanm + olan sigorta ettiren/sigortal n n bireysel emeklilik sistemine girmesi ile hayat
sigortalar nda geçen süre haricinde di er kat l mc lardan fark kalmayaca ndan aktar m yapan sigorta
ettiren/sigortal lar n aleyhine farkl l k yarat c bir düzenleme yap lamaz. Bununla birlikte, birikimli hayat
sigortalar ndan sat n alma hakk n henüz kazanmam + olanlar n birikimlerinin emeklilik planlar na
aktar lmas halinde +irket, ilgili birikimli hayat sigortas n n onayl teknik esaslar na istinaden sat n alma
hakk n n elde edilece i tarihe kadar kat l mc n n bireysel emeklilik mevzuat na göre bir ba+ka +irkete
birikimlerini aktarabilme veya sistemden ayr lma hakk na s n rlama getirebilir. Bu hususun emeklilik
sözle+mesinde ayr ca aç k olarak belirtilmemesi ve kat l mc n n bilgilendirilmemesi halinde birikimlerin
+irketten di er +irketlere aktar m genel esaslara tabi olacakt r.
Birden fazla birikimli hayat sigortas n n ayn emeklilik plan na aktar lmas ve aktar lan birikimli hayat
sigortalar ndan en az birinden sat n alma hakk n n elde edilmi+ olmas halinde bu maddenin ikinci
f kras ndaki s n rlamalar uygulanmaz.
Aktar m sonras nda birikimlerin bir +irketten di erine aktar lmas bu Tebli kapsam nda sat n alma
hakk n kazanmam + sigortal lar hariç bireysel emeklilik sistemine aktar m n yap ld tarihten itibaren ilgili
mevzuat hükümlerine tabi olup asgari bir y l n geçmesi gerekir.
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Borç Verme (!kraz) Hakk n n Kullan ld % Durumlarda Aktar m
Madde 15- 4irketin, poliçe kar+ l
borç verme hakk n kullanan sigorta ettiren/sigortal lar n birikimli
hayat sigortalar ndan bireysel emeklilik sistemine aktar m taleplerinin sonuçland rmas için borç verilen
tutarlar n tamam n n ödenmesi gerekir. Borç verilen tutarlar n tamamen ödenmemesi halinde bireysel
emeklilik sistemine aktar m yap lamaz.
Aktar m Sonras Emekli Olma Hakk
Madde 16- Birikimli hayat sigortalar ndan bireysel emeklilik planlar na aktar m sonras nda kat l mc n n
bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmesi için bireysel emeklilik mevzuat nda emekli olma ile ilgili
ko+ullar n (asgari on y l katk pay n n ödenmi+ ve 56 ya+ tamamlanm + olmas ) sa lam + olsa dahi
bireysel emeklilik sisteminde en az üç y l kalm + olmas ve bu döneme ili+kin dahil olunan emeklilik
plan ndaki asgari katk pay n ödemi+ olmas gerekir.
Aktar m sonras nda bireysel emeklilik sisteminde üç y l kalmadan ve bu döneme ili+kin dahil olunan
emeklilik plan ndaki asgari katk pay n ödemeden ayr lan kat l mc lar, bireysel emeklilik sisteminde emekli
olmadan ayr lmalara ili+kin ilgili vergi ve di er hükümlere tabidir. Bu konuda aktar m talebinde bulunanlara
yeterli bilgilendirme yap l r.
Aktar m öncesi herhangi bir +irketin emeklilik plan na dahil olan kat l mc larda ise bireysel emeklilik
sisteminde geçen süre katk paylar n n tam olarak ödenmi+ olmas halinde üç y ll k süresinin
hesaplamas nda dikkate al n r. Kat l mc n n hayat sigortalar nda geçen süresi veya kat l mc n n ya+ bu
hesaplamalarda dikkate al nmaz.
Birikimli Hayat Sigortalar ndaki Risk Primi !adesi
Madde 17- 4irket, aktar mlarda sigorta ettirenin/sigortal n n talebi halinde sigortal ya, aktar m tarihinde
onayl teknik esaslara göre hesaplanan cari y l risk primine kar+ l k gelen tutar gün esas na göre bu Tebli
kapsam nda hesaplanan sat n alma de erine ekler veya talep edilen risk teminatl ürünlerin prim
ödemelerine mahsup eder.
Bireysel emeklilik sisteminde, aktar m yap lan birikimli hayat sigortalar ndaki risk teminatlar devam
etmeyece inden, risk teminatlar ile ilgili olarak sigorta ettiren/sigortal lar bu Tebli in 6 nc maddesi
kapsam nda bilgilendirilir.
Aktar mlarda Masraf Kesintileri
Madde 18- Aktar mda ve bu Tebli in 12 nci maddesi kapsam nda yap lan ödemelerde hiçbir +ekilde,
yönetim gideri kesintisi ve aktar ma ili+kin masraf kesintisi yap lamaz ve giri+ aidat al nmaz. Aktar m
tarihinden sonra ise kat l mc n n dahil oldu u emeklilik planlar kapsam nda yap lan katk pay ödemeleri
üzerinden yönetim gideri kesintisi ve di er masraf kesintileri yap l r. Bununla birlikte, aktar m tarihinden
önce yürürlü e girmi+ bir emeklilik sözle+mesine aktar m yap lmas halinde dahil olunan emeklilik plan
kapsam nda daha önce pe+in olarak k smen veya tamamen ödenmi+ giri+ aidat iade edilmez ve giri+
aidat ile ilgili di er hükümler aynen devam eder.
Emeklilik Planlar nda Aktar mlara Yönelik Yap lacak Düzenleme
Madde 19- 4irket, onayl emeklilik planlar n n bir k sm n veya tamam n aktar m yap labilecek emeklilik
planlar olarak belirleyebilir.
Bu Tebli kapsam nda emeklilik planlar na aktar m yap labilmesi için +irketlerin emeklilik planlar nda
hüküm bulunmas yeterlidir. 4irket, bu Tebli kapsam nda yer almayan ve kat l mc lehine düzenlenen özel
hükümleri ve ek ko+ullar emeklilik planlar nda madde veya geçici madde +eklinde düzenleyerek onay için
Müste+arl a gönderir.
Aktar m Talebi ve Sonuçland r lmas
Madde 20- 4irket, aktar m talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortal lara bu Tebli kapsam nda gerekli
bildirimlerde bulunur. Sigorta ettiren/sigortal n n aktar ma karar vermesi halinde +irket, aktar m talebinin
sonuçland r lmas na yönelik ayr nt l bilgi formu, emeklilik sözle+mesi teklif formu ve ilgili di er bilgi ve
belgeleri sigorta ettiren/sigortal ya iletir. Sigorta ettiren/sigortal n n aktar ma ili+kin nihai talebinin ve gerekli
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belgelerin emeklilik +irketine intikal etti i tarihten itibaren be+ i+ günü içerisinde aktar m i+lemini
sonuçland r r ve kat l mc y bilgilendirir. Belgelerin tam olarak +irkete intikal etmedi i durumlarda aktar m
i+lemi belgelerin tamamlanmas halinde yap l r.
Yürürlük
Madde 21- Bu Tebli , yay m tarihinden bir ay sonra yürürlü e girer.
Yürütme
Madde 22- Bu Tebli hükümlerini Hazine Müste+arl

n n ba l oldu u Bakan yürütür.
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