Bireysel Emeklilik Arac lar na li kin Genelge
(Genelge No: 2005/1)
1. Amaç ve Kapsam
Bu genelge, 3 Mart 2004 tarih ve 25391 say l Bireysel Emeklilik Arac lar Hakk nda Yönetmelik’in
“Tan t m Kart , içeri(i ve Kullan m “ ba*l kl 17inci maddesi uyar nca, bireysel emeklilik arac lar na
Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan verilecek tan t m kart , *irketler taraf ndan tan t m kart
ba*vurusu ekinde gönderilecek belgeler, bireysel emeklilik arac lar s nav ndan muaf olan ki*ilere
verilecek tan t m kart , tan t m kart ücreti ve 28 2ubat 2005 tarihine kadar s nava girmi* ancak ba*ar l
olamam * geçici sicile sahip lise mezunu arac lar n s nav hakk ile ilgili esas ve usulleri belirlemektedir.
2. Tan t m Kart Kullan m
Bireysel Emeklilik Arac lar Hakk nda Yönetmelik’in “Tan t m Kart ve Sicil Numaras n n Kullan m ”
ba*l kl 19’uncu maddesinin 1’inci f kras uyar nca, bireysel emeklilik arac lar n n arac l k faaliyeti
yaparken Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan verilen tan t m kart n ibraz etmeleri ve kat l mc larla
*irket ad na veya hesab na yapt ( her türlü i*lemde ve Müste*arl k taraf ndan gerekli görülen her türlü
bilgi ve belgede tan t m kart n ve sicil numaras n kullanmas zorunludur. Tan t m kart olmadan
bireysel emeklilik arac l ( yap lamaz. Ancak, 28 2ubat 2005 tarihinden önce bireysel emeklilik
arac lar s nav na girerek tan t m kart almaya hak kazanan arac lar 31 Mart 2005 tarihine kadar, 28
2ubat 2005 tarihinden sonra bireysel emeklilik arac lar s nav nda ba*ar l olarak tan t m kart almaya
hak kazanan arac lar ise ba*ar l olduklar s nav tarihinden itibaren bir ay süreyle lisans belgelerini
tan t m kart yerine kullanabilir.
3. S navdan Muaf Olan Ki ilere Verilecek Tan t m Kart
Bireysel Emeklilik Arac lar Hakk nda Yönetmelik’in 8iinci maddesi kapsam nda s navdan muaf olan
ki*iler, tan t m kart olmadan da arac l k faaliyetinde bulunabilirler. Talep edilmesi ve Emeklilik Gözetim
Merkezi taraf ndan istenecek bilgi ve belgelerin gönderilmesi halinde bu ki*ilere tan t m kart verilebilir.
S navdan muafiyet tan nmas na neden olan görevden ayr lmalar halinde, daha önce kendilerine
verilen tan t m kartlar Emeklilik Gözetim Merkezi’ne iade edilir.
4. Emeklilik Gözetim Merkezi Taraf ndan Verilecek Tan t m Kart Format
Emeklilik Gözetim Merkezi, bireysel emeklilik arac lar na Ek 1 ve Ek 2’de standartlar belirtilen tan t m
kart verir. Tan t m kartlar ndan Ek 1, arac l k faaliyetinde bulundu(u *irket taraf ndan tan t m kart
ba*vurusunun yap lmas halinde, bireysel emeklilik arac lar s nav nda ba*ar l olarak lisans belgesi
alm * ve halen lisans belgesi geçerli olan arac lara, EK 2 ise arac l k faaliyetinde bulundu(u
*irketlerden biri taraf ndan tan t m kart ba*vurusunun yap lmas halinde, brokerlerin yan nda çal *an
personelden geçerli lisans belgesi sahibi olanlara verilir.
5. Tan t m Kart Ba vurusu Ekinde Gönderilecek Belgeler
Bireysel Emeklilik Arac lar Hakk nda Yönetmelik’in 17inci maddesinin 1iinci f kras nda *irketler
taraf ndan Emeklilik Gözetim Merkezine yap lacak tan t m kart ba*vurular ekinde gönderilecek
belgeler,
a) Son alt ay içinde al nm * adli sicil belgesi,
b) Ad na bireysel emeklilik arac l ( n yapt ( *irket veya *irketlerin emeklilik ürünlerine ili*kin
e(itimlerin tamamland ( na dair belge,
c) Lisans belgesinin bir örne(i,
d) Tan t m kart ücretinin ödendi(ine dair banka dekontu
*eklinde belirtilmi*tir.
Söz konusu maddenin (a) bendinde aranan adli sicil belgesinin bireysel emeklilik arac lar s nav
ba*vuru tarihinden önceki alt ay içinde al nm * olmas esast r. Ancak, banka, sigorta ve emeklilik
*irketi gibi i*e giri* a*amas nda ilgili mevzuat gere(i Bireysel Emeklilik Arac lar Hakk nda
Yönetmelik’in “Bireysel Emeklilik Arac lar nda Aranan Nitelikler” ba*l kl 5’inci maddesinin 1’inci
f kras n n (c) bendindeki hükmü sorgulayan kurumlar nezdinde çal *anlar
için kurum nezdindeki mevcut adli sicil belgesi ve çal *t ( döneme ait bilgileri dahilinde adli sicilin
bulunmad ( na dair kurum yaz s gönderilebilir.
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Tan t m kart verilmesi için Emeklilik Gözetim Merkezi gerekti(inde lisans belgesinin bir örne(ini talep
edebilir.
Tan t m kart ücretinin ödendi(ine dair banka dekontu yenilemelerde ve güncellemelerde aranacakt r.
6. Bireysel Emeklilik Arac lar Siciline ili kin Sorgulama
Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel Emeklilik Arac lar Hakk nda Yönetmelik’in 20inci maddesi
kapsam nda Mü*te*arl kça uygun görülen esas ve usullere uygun olarak Bireysel Emeklilik Arac lar
Siciline kay tl ve tan t m kart alm * bireysel emeklilik arac lar n n www.egm.org.tr adresinden
sorgulanabilmesine yönelik gerekli tedbirleri al r.
7. S nava Girmi Ancak Ba ar l Olamam

Lise Mezunu Ki ilerin S nav Hakk

Bireysel Emeklilik Arac lar Hakk nda Yönetmelik’in Geçici 1’inci maddesi kapsam nda geçici sicil
numaras alm * lise mezunu adaylardan 28 2ubat 2005 tarihine kadar s nava girmi* ancak ba*ar l
olamam * ki*iler ile s nav ba*vurusu 14 Mart 2005 günü mesai bitimine kadar Emeklilik Gözetim
Merkezine ula*m * ve s nav ba*vurusu kabul edilmi* ki*iler için s nava girme süresi 28 2ubat 2006
tarihine kadar uzat lm *t r.
EK.1
TANITIM KARTI
Ön Yüz:
- Emeklilik *irketi logosu
- Bireysel emeklilik arac l ( faaliyetinde bulunan ki*inin foto(raf
- Bireysel emeklilik arac l ( faaliyetinde bulunan ki*inin ad , soyad , sicile kay t tarihi
ve sicil numaras
- Arac kurum unvan
Arka Yüz:
- Ad na arac l k yap lacak emeklilik *irketinin unvan , adresi, telefonu ve e-posta adresi
- Tan t m kart n n verili* tarihi
- Bireysel emeklilik arac l ( faaliyetinde bulunan ki*inin imzas
- Tan t m kart n n numaras
- Emeklilik Gözetim Merkezi’nin hologram , unvan , adresi ve telefonu
Tan t m Kart Örne;i – Gerçek Boyutlar : 8,6cm*5,4cm
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EK.2
TANITIM KARTI
Ön Yüz:
- Bireysel emeklilik arac l ( faaliyetinde bulunan ki*inin foto(raf
- Bireysel emeklilik arac l ( faaliyetinde bulunan ki*inin ad , soyad , sicile kay t tarihi
ve sicil numaras
- Arac kurum unvan
Arka Yüz:
- Ad na arac l k yap lacak emeklilik *irketlerinin unvanlar
- Tan t m kart n n verili* tarihi
- Bireysel emeklilik arac l ( faaliyetinde bulunan ki*inin imzas
- Tan t m kart n n numaras
- Emeklilik Gözetim Merkezi’nin hologram , unvan , adresi ve telefonu
Tan t m Kart Örne;i – Gerçek Boyutlar : 8,6cm*5,4cm
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