Emeklilik Gözetim Merkezi

Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde
Devlet Katkısı Sorgulama
KULLANIM KILAVUZU

1 Başlamadan Önce...
Bu hizmeti kullanarak, bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemi kapsamındaki
sözleşmelerinizin bulunduğu emeklilik şirketleri ve sözleşmeleriniz için hesaplanan son iki yıla ait devlet
katkısı tutarlarını sorgulayabilirsiniz.

Sahip Olmanız Gerekenler


Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet
Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor
olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil
İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet
bankacılığını kullanıyor olmalısınız. E-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen
başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet
sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.

Vergiler, Harçlar ve İşlem Ücretleri


Bu işlem için herhangi bir ek ücret, vergi vb. alınmamaktadır.
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2 Sisteme Giriş
e-Devlet Kapısı’nın adresi www.turkiye.gov.tr’dir.
Adresi Kendiniz Yazın
Daha güvenli kullanım için adresi kendiniz yazmayı
tercih ediniz. Size e-Posta ile gelen, başka web sayfaları
üzerinde bulunan veya arama motorları üzerinde
bulunan bağlantılara tıklamayınız.
Güvenli Bağlantı Simgesi
e-Devlet Kapısı dahilinde veri güvenliğinin sağlanması
amacı ile, gönderilen ve alınan tüm bilgiler şifreli olarak
taşınmaktadır. Bunun göstergesi olarak tarayıcınızda
güvenli bağlantı (kilit) simgesi görünür. Güvenli
bağlantı simgesinin şekli ve yeri kullandığınız tarayıcı
programı ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.

1) e-Devlet Kapısı
http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın ü st
kısmında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısına tıklayınız.
2) Kimlik Doğrulama Sistemi
Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına
yö nlendirecektir. Bu aşamada adres satırında
https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve gü venli
bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olununuz.
3) Kimlik Doğrulama Yöntemi
Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yö ntemine
tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme
giriş yapabilirsiniz.
e-Devlet Şifresi
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Mü dü rlü klerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen
başvuru ile, ü zerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
Mobil İmza
Mobil İmza ö zellikli sim kartınızı kullanarak ıslak imzanız ile kanunen eşdeğer kabul edilen Elektronik İmza atabilir ve eDevlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz. Mobil İmza almak için kullandığınız GSM operatö rü ne başvurmalısınız.
Elektronik İmza
Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar
tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer faydalı bilgilere www.tk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Elektronik Kimlik Kartı
Yeni, çipli nü fus cü zdanlarınızı kullanarak da e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz. Bunun için T.C. Kimlik Kartınızı
bilgisayarınızın akıllı kart okuyucusuna takarak, ekrandaki yö nergeleri takip etmeniz yeterlidir.
İnternet Bankacılığı ile Giriş
Destekleyen bankaların İnternet Şubeleri ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun için bankanızın belirlediği yö ntemler ile
İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra, ilgili bağlantıya tıklayarak e-Devlet Kapısı’na girebilirsiniz.
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3 Hizmete Erişim
Hizmeti Bulmak
 e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi
için farklı yöntemler kullanılabilir.
 Kullanmanız gereken hizmetin adı “Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet
Katkısı Sorgulama”dır.
Sisteme Giriş̧ işleminizi tamamladıktan sonra,




“e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Emeklilik Gözetim Merkezi” altında
bulunan “Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama”
bağlantısına tıklayarak veya,
Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna
bastıktan sonra, gelen listedeki “Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı
Sorgulama” bağlantısına tıklayarak veya,
Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/emeklilik-gozetim-merkezi-bireyselemeklilik-sistemi-devlet-katkisi-kullanim-ve-limit-bilgileri-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

SİTE İÇİ ARAMA

ARADIĞINIZ HİZMET
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4 Hizmet Kullanımı
1.1. Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, kendi isteğinizle katıldığınız bireysel emeklilik sözleşmeniz
bulunmuyorsa “Bireysel Emeklilik Sistemi” sekmesi altında aşağıdaki uyarı görüntülenir.
“Kendi isteğinizle katıldığınız bireysel emeklilik sözleşmeniz bulunmamaktadır.”
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4 Hizmet Kullanımı
1.2. Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, kendi isteğinizle katıldığınız bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa
“Bireysel Emeklilik Sistemi” sekmesi altında “Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit
Bilgileri” tablosu görüntülenir.

5

4 Hizmet Kullanımı
2. “Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri” tablosundaki İşlem alanında yer
alan Detay bağlantısına tıkladığınızda ilgili sözleşmenize ait detaylı bilgiler görüntülenir.
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4 Hizmet Kullanımı
3.1. “Otomatik Katılım Sistemi” sekmesine tıkladığınızda, Otomatik Katılım Sistemi kapsamında katıldığınız
bireysel emeklilik sözleşmeniz bulunmuyorsa aşağıdaki uyarı görüntülenir.
“Otomatik Katılım Sistemi kapsamında katıldığınız bireysel emeklilik sözleşmeniz bulunmamaktadır.”
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4 Hizmet Kullanımı
3.2. “Otomatik Katılım Sistemi” sekmesine tıkladığınızda, Otomatik Katılım Sistemi kapsamında katıldığınız
bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa “Otomatik Katılım Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit
Bilgileri” tablosu görüntülenir.
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4 Hizmet Kullanımı
4.

“Otomatik Katılım Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri” tablosundaki İşlem alanında yer
alan Detay bağlantısına tıkladığınızda ilgili sözleşmenize ait detaylı bilgiler görüntülenir.
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