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Bireysel Emeklilik Dan ma Kurulunun Çal ma Esas ve Usulleri Hakk nda Yönetmelik
B#R#NC# BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tan m, Dayanak
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeli in amac , Bireysel Emeklilik Dan #ma Kurulunun çal #ma esas ve usullerine
ili#kin hususlar düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m
Sistemi Kanununun 3 üncü maddesine dayan larak haz rlanm #t r.
Tan mlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan:Hazine Müste#arl n n ba l oldu u Bakan ,
b) Dan #ma Kurulu: Bireysel Emeklilik Dan #ma Kurulunu,
c) Müste#arl k: Hazine Müste#arl n ,
d) Ba#kan: Dan #ma Kurulu Ba#kan n ifade eder.
#K#NC# BÖLÜM
Kurulu , Görev ve Yetkileri
Dan ma Kurulunun Kurulu u
Madde 4- Dan #ma Kurulu, Hazine Müste#ar n n ba#kanl nda, Maliye Bakanl , Çal #ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl , Müste#arl k ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan görevlendirilecek en az genel
müdür düzeyinde birer temsilciden olu#ur.
Dan ma Kurulunun Görevleri
Madde 5- Dan #ma Kurulu, bireysel emeklilik sistemine ili#kin politikalar n belirlemek, bu politikalar n
gerçekle#tirilmesi için al nmas gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat
düzenlemeleri hakk nda tavsiye niteli inde karar almakla görevlidir.
Ba kan n Görevleri
Madde 6- Ba#kan n görevleri #unlard r:
a) Dan #ma Kurulunun ola an toplant lar n belirlemek ve gerekti inde Dan #ma Kurulunu ola anüstü
toplant ya ça rmak,
b) Dan #ma Kurulunun ola an ve ola anüstü toplant lar na ba#kanl k ederek çal #malar n verimli ve
düzenli bir #ekilde yürütülmesini sa lamak,
c) Dan #ma Kurulunun belirlemi# oldu u politikalar ile önerileri ve tavsiye niteli indeki kararlar ilgili
makamlara bildirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çal ma Esaslar
Toplant Usulü
Madde 7- Dan #ma Kurulu üç ayda bir Müste#arl kça önerilen ve Ba#kan taraf ndan belirlenen tarih ve
gündemle ola an olarak toplan r. Dan #ma Kurulu üyelerinin toplant lara bizzat kat lmalar esast r.
Üyelerin herhangi bir nedenle i#lerinden geçici veya sürekli olarak ayr lmalar halinde yerlerine vekilleri
toplant ya kat l r.
Ola an toplant lar d # nda Dan #ma Kurulu, Ba#kan n gerek gördü ü hallerde veya Dan #ma Kurulu
üyelerinden birinin yaz l ba#vurusu üzerine Ba#kan taraf ndan ola anüstü toplant ya ça r labilir.
Dan #ma Kurulu toplant lar na görü#ülecek konunun gerektirdi i hallerde di er kamu kurum ve
kurulu#lar , #irketler veya kamu tüzel ki#ili ini haiz kurumlar n yetkili temsilcileri de görü#leri al nmak
üzere ça r labilir.
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Dan #ma Kurulu, toplant ya ça r lan üyelerin yar s ndan bir fazlas ile toplan r. Kararlar, toplant ya
kat lan üyelerin salt ço unlu u ile al n r. Üyeler çekimser oy kullanamazlar.
Toplant n n gündemi, yeri, tarihi ve saati, ola anüstü toplant daveti hariç olmak üzere, en az yedi gün
önceden üyelere duyurulur.
Sekretarya
Madde 8- Dan #ma Kurulunun sekretarya hizmetlerini Müste#arl k yürütür.
Yürürlük
Madde 9- Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
Madde 10-Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müste#arl n n ba l oldu u Bakan yürütür.
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