13.05.2003
Emeklilik irketleri Kurulu ve Çal ma Esaslar Hakk nda Yönetmelik Uyar nca Faaliyet Ruhsat
Ba vurular nda %zlenecek Esas ve Usullere %li kin (Genelge No: 2003/1)
1) 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanununun “Faaliyet Ruhsat ” ba#l kl 9
uncu maddesinde kurulu# izni alan #irketin faaliyete geçebilmesi için almas zorunlu olan emeklilik
bran# faaliyet ruhsat n almak üzere Müste#arl -a yap lan ba#vurularda;
a) 0ki y l içerisinde en az 100,000 kat l mc ya hizmet verecek biçimde gerekli her türlü planlaman n
yap lm # olmas ,
b) 0# plan ve sistem tasar m nda öngörülen düzenlemelerin yap lm # olmas ,
c) Fiziksel mekan, teknik ve idari alt yap ile insan kaynaklar uyumunun sa-lanm # olmas #artlar
aranacakt r.
2) Emeklilik 5irketleri Kurulu# ve Çal #ma Esaslar Hakk nda Yönetmeli-in 9 uncu maddesinde faaliyet
ruhsat ba#vurusu için a#a- daki belgelerin gönderilmesi gerekti-i ifade edilmi#tir:
a) Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü f kras n n (c) bendinde öngörülen asgari ödenmi# sermaye
miktar n n tamam n n nakden ödendi-ine ili#kin belge,
Ayr ca, Emeklilik 5irketleri Kurulu# ve Çal #ma Esaslar Hakk nda Yönetmeli-in Geçici 1 inci
maddesinin ikinci f kras nda da belirtildi-i üzere dönü#üm yapan emeklilik #irketinin ruhsat ba#vurusu
al nmadan önce hayat ve ferdi kaza bran#lar için sigortac l k mevzuat na göre hesaplanan yükümlülük
kar# lama yeterlili-i çerçevesinde sermaye veya özkaynak eksikli-inin tamamlanm # olmas
gerekmektedir. Di-er bir ifade ile #irketlerin özkaynaklar ; hayat ve ferdi kaza bran#lar için sigortac l k
mevzuat na göre hesaplanan yükümlülük kar# lama yeterlili-i ile emeklilik bran# için gerekli 10 trilyon
TL’nin toplam ndan fazla olmal d r.
Bununla birlikte, özellikle hayat sigortalar nda #irket portföyünün ya#lanmas ve karl l - n n azalarak
ilerideki y llarda artan oranda teknik zarara neden olmas n n beklenmesi, genel giderlerin yüksek
olmas , ürün yap lar ndan kaynaklanan garantilerin yarataca- tahmini ek maliyetlerin olmas
durumunda Müste#arl k ek sermaye gereksinme miktar n n kar# lanmas n bran# veya ürün baz nda
da talep edebilir. Ek sermaye gereksinmesi; #irketin yürürlükte olan sözle#melerinden dolay ortaya
ç kan beklenen gelirlerin bugünkü de-eri ile beklenen giderlerin bugünkü de-eri aras ndaki fark n
hesaplanmas sonucu ortaya ç kan aç - ifade eder.
b) 5irketin ticaret siciline tescil edildi-ine ili#kin sicil belgesi ile tescilin ilân edildi-i Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinin bir nüshas ,
c) Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yard mc lar ve denetçilerin Kanunun 12 nci
maddesinde aranan #artlara sahip olduklar n gösteren e-itim durumlar , deneyim süreleri ve Kanunun
8 inci maddesinin dördüncü f kras n n 4 numaral alt bent hariç (g) bendinde say lan ko#ullar yerine
getirdiklerine dair belgeler,
Emeklilik 5irketleri Kurulu# ve Çal #ma Esaslar Hakk nda Tebli- (Tebli- No: 2002/1) (Ek-2)’de
belirlenen emeklilik #irketi kurucular na ve hisse devralacak gerçek ki#ilere ili#kin beyannamenin #ekil
ve içeri-inde haz rlanacak bilgi formlar n n emeklilik #irketi yöneticileri için düzenlenerek gönderilmesi
gerekmektedir. Bu bilgi formlar n n haricinde dönü#üm veya kurulu# izni ba#vurular nda #irketler
taraf ndan asl gönderilen bilgi ve belgelerin fotokopilerinin ruhsat ba#vurusu dosyas nda gönderilmesi
gerekmektedir.
d) Organizasyon, çal #ma esaslar ve sunulacak ürünler hakk nda bilgiler.
Bu kapsamda, organizasyon #emas , yöneticiler aras ndaki i# bölümü yer alacakt r; sunulacak ürünler
hakk nda bilgiler ise “Emeklilik Planlar Hakk nda 2003/1 No’lu Tebli-”, “Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakk nda Yönetmelik Uyar nca Kat l mc ya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlar n Esas ve
Usullerine 0li#kin 2003/2 No’lu Genelge” hükümleri ile hayat ve ferdi kaza bran#lar na ili#kin sigortac l k
ve bireysel emeklilik mevzuat nda belirlenen esaslara göre iletilecektir.
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3) Müste#arl k taraf ndan esas olarak konular na göre Emeklilik 5irketleri Kurulu# ve Çal #ma Esaslar
Hakk nda Yönetmeli-inin a#a- da yer alan ilgili maddelerinde detaylar belirtilen de-erlendirme
raporlar ve i# planlar bran#lara ili#kin ruhsat ba#vurular a#amas nda sunulacakt r:
I- Yönetmeli-in 11 inci maddesinde belirtilen emeklilik #irketlerinin hayat ve ferdi kaza bran#lar nda da
faaliyet göstermek istemesi halinde ruhsat taleplerinin de-erlendirilmesindeki ek #artlar n yerine
getirilmesine ili#kin ayr nt l i# plan ,
II- Yönetmeli-in Geçici 1 inci maddesinin üçüncü f kras nda belirtilen 4632 say l Kanunun Geçici 1 inci
maddesi uyar nca hayat sigorta #irketinden emeklilik #irketine dönü#en #irketlerin emeklilik bran#
ruhsat ba#vurusunda hayat portföyüne ili#kin alaca- ve iki y l içinde sonuçland rmas gereken
tedbirlere ili#kin i# plan ,
5irketlerin hayat ve ferdi kaza bran#lar ndaki faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde özellikle
hayat sigortalar na ili#kin mevzuat hükümlerine uyumlar aç s ndan geçmi# deneyimleri ve #irketlerin
bu konuda varsa sorunlar na yönelik al nan önlemler bir bütün olarak de-erlendirilecektir.
Hayat Sigortalar Yönetmeli-i aç s ndan faaliyetlerin gerektirdi-i oranda yeterli say da aktüer ve teknik
eleman n bulunmas , sunulacak ürünler, günlük kar pay sisteminin sorunsuz olarak i#lemesi, portföy
yap s n n iyile#tirilmesine yönelik yap lan çal #malar n olumlu sonuçlar n n gözlemlenmesi, iptal
oranlar n n yasal s n rlar içerisinde olmas ve bilgilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
tutulmas , denetim raporlar nda tespit edilen hususlar ile ilgili gerekli önlemlerin al nm # olmas temel
hususlar olarak incelenecektir.
III- Yönetmeli-in Geçici 2 nci maddesinde belirtilen 4632 say l Kanunun Geçici 1 inci maddesi
kapsam nda hayat sigorta #irketinden emeklilik #irketine dönü#en #irketlerin emeklilik bran# ruhsat n
ald - tarihten itibaren iki y l içinde devretmekle yükümlü oldu-u hastal k sigortas portföyüne ili#kin
olarak Kanunda öngörülen süreler dahilinde faaliyetine devam edecek #irketlerin bu faaliyetlerini
devam ettirme ko#ullar , hastal k bran# na ait faaliyetlerin sona ermesi, di-er faaliyetler ile
organizasyon, operasyon ve mali tablolar aç s ndan ayr #t r lmas na yönelik al nm # tedbirler ile portföy
devrine yönelik yap lan çal #malar ve ilgili di-er hususlar içeren i# plan ,
IV- Yönetmeli-in Geçici 3 üncü maddesinde belirtilen 4632 say l Kanunun Geçici 1 inci maddesi
uyar nca hayat sigorta #irketinden emeklilik #irketine dönü#en #irketlerde veya emeklilik #irketine
asgari yüzde on payla ortak olmu# hayat bran# nda faaliyet gösteren ve yeni poliçe akdetme yetkisine
sahip #irketlerde birikimli hayat sigortas bulunan sigortal lar n Kanunda öngörülen #artlar haiz
olmalar halinde birikimlerini tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine
aktar lmas na ili#kin kriterlerin belirlendi-i de-erlendirme raporu.
4) Müste#arl k, faaliyet ruhsat ba#vurusuna ili#kin belgeler üzerinde ve #irket nezdinde inceleme
yapar.
Belgeler üzerinde yap lan incelemelerde kullan lmak üzere #irketlerin hayat ve ferdi kaza bran#lar na
ait bir y ldan uzun süreli hayat, standart grup vefat, y ll k vefat, grup hayat, ferdi kaza, tehlikeli
hastal klar, irat tarifeleri ve teknik esaslar ile kar pay teknik esaslar n n varsa tasdikli zeyilnameleri ile
birlikte her bir tarife için ayr bir dosya olarak ve isimlerinin, tasdik tarihi (y l, ay, gün olarak), tarife
numaras ve tarife ismini içerecek #ekilde elektronik ortamda (pdf format nda) gönderilmesi
gerekmektedir.
Müste#arl k, #irket nezdinde yap lan incelemede teknik alt yap uygunlu-unun denetlenmesinde;
a. Bireysel emeklilik sistemi kapsam nda yürütülmesi gereken tüm i#lemlerin, i# ak # süreçlerinin,
analitik olarak tan mlan p tan mlanmad - n ve bu süreçlerin bilgi i#lem ortam na aktar lma düzeylerini,
b. 5irketlerin kurulacak olan emeklilik gözetim merkezi ile ileti#iminin kabul edilebilir düzeyde sorunsuz
gerçekle#ece-ini,gerek planl gerekse rasgele örnek vakalara dayal olarak ispatlayan,
demonstrasyonlar talep eder.
Demonstrasyonlar n planl bölümlerine dair kronolojik uygulama gündemi, #irketler taraf ndan önceden
haz rlan r ve Müste#arl -a önerilir.
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5) Bireysel emeklilik arac l - faaliyetinde bulunacaklardan Bireysel Emeklilik Arac l - Faaliyetinde
Bulunacak Ki#iler Hakk nda 2003/2 No’lu Tebli-’in 5 inci maddesine tabi olanlara ili#kin haz rlanan liste
Müste#arl -a gönderilir.
6) Faaliyet ruhsat ba#vurusunun sonuçlar , #irketin ana sözle#mesinde yaz l faaliyetleri
gerçekle#tirebilece-inin tespit edilmesi ve gerekli tüm bilgi ve belgelerin tamamlanmas ndan itibaren
ba#vuru sahiplerine en geç iki ay içinde tebli- edilir.
5irketler, ruhsat ba#vurusunda tasdiklenmek üzere “Emeklilik Planlar Hakk nda 2003/1 No’lu Tebli-”
hükümlerine uygun olarak Müste#arl -a sunulan emeklilik planlar na ili#kin Müste#arl - n uygun görü#ü
al nd ktan sonra Sermaye Piyasas Kuruluna emeklilik yat r m fonu kurmak üzere ba#vuruda bulunur.
Sermaye Piyasas Kurulunun emeklilik planlar nda yer alan emeklilik yat r m fonlar n n kurulu#una izin
vermesinden ve buna ili#kin olarak Müste#arl -a yap lacak bildirimden sonra emeklilik planlar
tasdiklenir.
7) Ruhsat belgesi gerekli harçlar n yat r ld - belgelendikten sonra #irkete verilir. 5irket, ruhsat n
verildi-ini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Resmî Gazete’de ilân ettirir ve ilânlar n yay mland gazetelerin bir nüshas n en geç on be# gün içinde Müste#arl -a gönderir.
492 say l Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan an lan
kanuna ba-l (8) say l tarifede yaz l olanlar n harca tabi oldu-u belirtilmi#tir. Söz konusu (8) say l
tarifede 4632 say l Kanunun 8 inci maddesine göre bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek
üzere kurulan veya an lan Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre hayat bran# nda faaliyet gösteren ve
yeni poliçe akdetme yetkisi olan sigorta #irketlerinden emeklilik #irketine dönü#erek emeklilik
bran# nda ruhsat almaya hak kazanan #irketlerden al nacak harçlara ili#kin bir düzenleme yer
almamaktad r. Bu çerçevede, Harçlar Kanununa ili#kin (8) say l tarifenin Finansal Faaliyet 0zin Belgesi
Harçlar ba#l kl (XI) numaral k sm n n 8 numaral bendi uyar nca mali y l n ilk ay nda harç ödeyen
hayat sigorta #irketlerinden onu Müste#arl - m zdan emeklilik #irketine dönü#üm izni ve bir #irket de
emeklilik #irketi kurulu# izni alm # bulundu-undan söz konusu harca tabi olup olmamalar hususunun
aç kl -a kavu#turulmas gerekti-inden ve ileride emeklilik #irketi kurulu# veya dönü#üm izni alacak
#irketlerin de söz konusu harc n ödenmesi hususunda uygulamada olu#acak belirsizliklerin giderilmesi
gerekti-inden halihaz rda al nm # olan harçlara ili#kin Maliye Bakanl - ndan Müste#arl - m z
taraf ndan bir mütalaa istenmi#tir. Konuya ili#kin olas mütalaalar #irketlere ayr ca bildirilecektir.
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