
   
 
 

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 
İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI 

 
EMEKLİLİK ŞİRKETİ BİLGİLERİ 
 
Unvanı  : Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş 
Adresi : İş Kuleleri Kule:2 Kat:19 34330 Levent-İstanbul      
Bilgi Hattı: : 444 55 00 
Faks : (212) 317 70 77   
Elektronik posta : hizmet@anadoluhayat.com.tr   
Internet adresi : anadoluhayat.com.tr 
 
SPONSOR KURULUŞ BİLGİLERİ 
 
Unvan  :  
Vergi Numarası :  
Vergi Dairesi :  
Adres :  
 
KATILIMCI VE İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ (İGES) BİLGİLERİ 
 
Adı Soyadı  :  
TC Kimlik No :  
Vergi Kimlik No :  
Vergi Dairesi :  
Doğum Tarihi  :  
Anne Adı :  
Baba Adı :  
Ev Telefonu :  
İş Telefonu :  
Cep Telefonu :  

Yazışma Adresi  : 
 

E-Posta Adresi :  
Müşteri No  :  
İGES No :  
İşveren Grup Emeklilik Sertifika No :  
Sertifika Düzenleme Tarihi :  
Grup Emeklilik Sözleşmesine Dahil 
Olduğu Tarih :  

 :  
SPONSOR KURULUŞ ÖDEME BİLGİLERİ 
 
Düzenli Katkı Payı Tutarı :  
Ödeme Başlangıç Tarihi :  
Ödeme Sıklığı  :  
Ödeme Yöntemi :  
 
Sponsor kuruluşun ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren otuz gün içinde 
ödememesi halinde, bu durum katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar 
yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderilir. 
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EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ 
 
Plan Adı/No : 
 
 
Giriş Aidatı 
 
 
 
 
Yönetim Gideri Kesintisi(YGK) 
 
 
 
 
 
Fon İşletim Gideri Kesintisi  

 

Plan kapsamında sunulan fonlar Fon işletim gideri kesintisi Katkı payı dağılım 
oranları 

  %  

  %  

  %  

  %  

  %  

  %  

  %  

  %  

  %  

TOPLAM % 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
HAKLARIN KULLANIMI 
 
Başlangıç Fon Dağılımı Belirleme Hakkı  :  
Fon Dağılım Değişikliği Hakkı    :  
Emeklilik Planı Değişikliği Hakkı :  
Birikimleri Aktarım Hakkı           :  

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin 
aktarımı hakları, hak kazanma (vesting) süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından 
kullanılır. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı tarafından 
kullanılabilir. Katılımcının devretmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi 
tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.  

HAK KAZANMA UYGULAMASI (VESTİNG) 
 
Hak Kazanma Süresi Başlangıç Tarihi : 
Hak Kazanma Süresi ve Oranı  :  
 
Ay Hak Edilecek Birikim Oranı 
  
  
  
  
  

 
 
HAK KAZANMA VE HAK KAZANILAN BİRİKİMLERİN AKTARIMI/ÖDENMESİ  

Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren grup emeklilik 
sözleşmesi kapsamındaki hesabında bulunan birikimler katılımcının hesabında kalır veya yazılı talebi 
doğrultusunda katılımcının bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. 
Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde bu şekildeki birikimler yasal kesintiler yapılarak 
kendisine ödenir. 

Birikimlerin bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılması sonrasında sponsor 
kuruluş tarafından katkı payı ödemesine devam edilmesi durumunda, katılımcı aktarım tarihinden bir 
sene sonra işveren grup emeklilik sözleşmesindeki birikimlerini tekrar aktarabilir.  

Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ayrılması durumunda, 
sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden 
katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının varsa bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik 
sözleşmesine aktarılır yoksa yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir.  Katılımcı istediği takdirde, 
ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini 
devam ettirebilir.  

Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi veya 
katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya 
maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor kuruluşun 
aktarımı durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan 
etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile 
bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanır. 
Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını 
beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir.  




