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YÖNETMEL K
Ba bakanl k (Hazine Müste arl

)’tan:

B REYSEL EMEKL L K ARACILARI HAKKINDA YÖNETMEL K
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac , emeklilik irketleri taraf ndan kat l mc lara sunulan
emeklilik sözle melerine arac l k eden veya bunlar emeklilik irketi ad na yapan ki ilerde aranacak
niteliklere, faaliyetlerine, meslekî yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini tespit etmek amac yla
yap lacak s navlara, Sicile, e itim programlar na, Lisans ve tan t m kart vermeye ili kin i lemleri
ve ilgili di er usul ve esaslar düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yat r m Sistemi Kanununun 11 ve 20/A maddeleri hükmüne dayan larak haz rlanm t r.
Tan mlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bireysel emeklilik arac lar : Emeklilik irketleri taraf ndan kat l mc lara sunulan emeklilik
sözle melerine arac l k eden veya bunlar emeklilik irketi ad na yapan gerçek ki ileri,
b) Emeklilik Gözetim Merkezi: Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim 8irketini,
c) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanununu,
ç) Lisans: S navlarda ba ar l olunmas hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan verilen
meslekî yeterlili i gösteren belgeyi,
d) Müste arl k: Hazine Müste arl n ,
e) S nav: Meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amac yla, Emeklilik Gözetim Merkezi
taraf ndan düzenlenen Bireysel Emeklilik Arac lar S nav n (e-BEAS),
f) Sicil: Bireysel Emeklilik Arac lar Sicilini,
g) 8irket: Emeklilik irketini,
ifade eder.
K NC BÖLÜM
Bireysel Emeklilik Arac lar nda Aranan Nitelikler ve S nava li(kin Esaslar
Bireysel emeklilik arac lar nda aranan nitelikler
MADDE 4 – (1) Bireysel emeklilik arac lar nda a a daki nitelikler aran r.
a) En az dört y ll k yüksekö retim kurumlar ndan mezun olmak; en az iki y ll k bankac l k, borsa ve
finans, finans, i letme, maliye, menkul k ymetler ve sermaye piyasas , muhasebe, para ve
sermaye yönetimi, pazarlama ve sigortac l k meslek yüksek okullar ndan mezun olmak veya ikinci
f krada belirtilen nitelikleri haiz, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) S navda ba ar göstermi olmak,
c) Müflis veya konkordato ilan etmi olmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa u ram
olsalar dahi süreli hapis, bireysel emeklilik veya sigortac l k mevzuat na ayk r hareketlerinden
dolay hapis veya birden fazla adli para cezas na mahkum edilmemi yahut cezas ne olursa olsun
basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rü vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz k zart c suçlar ile kaçakç l k suçlar , resmî ihale ve al m
sat mlara fesat kar t rma, suçtan kaynaklanan malvarl de erlerini aklama, devlet s rlar n aç a
vurma veya vergi kaçakç l suçlar ndan dolay hüküm giymemi olmak,
ç) Meslek eref ve haysiyetine ayk r davran larda bulunmam olmak,
d) Ad na bireysel emeklilik arac l yapacaklar irketin emeklilik ürünlerine ili kin gerekli e itimleri
tamamlam olmak.
(2) En az lise veya dengi okul mezunu olan ki iler a a da belirtilen kurumlar n bünyelerinde tam
zamanl pazarlama ve sat eleman olarak s nava ba vuru yapt klar tarih itibar yla en az toplam
iki y l süreyle çal m olmalar hâlinde bireysel emeklilik arac lar s nav na girmeye hak kazan rlar.

a) 8irketler,
b) Sigorta irketleri,
c) Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortas ürünlerinin tan t m, pazarlama ve
sat nda faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir irkete ait
oldu u pazarlama ve sat
irketleri,
ç) Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, arac kurum, portföy yönetim irketi veya
Müste arl kça uygun görülen benzeri malî kurulu lar.
(3) 8irket bünyesinde veya d nda irket ad na kat l mc lara sunulan emeklilik sözle melerine
ili kin olarak pazarlama ve sat faaliyetlerini ça r merkezi, mü teri ili kileri ve benzer isimler
alt nda yapanlar da bireysel emeklilik arac lar nda aranan nitelikleri haiz olmal d r.
S nav (ekli
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci f kras n n (b) ve (d) bentleri hariç bireysel emeklilik
arac lar nda aranan nitelikleri ta yanlar, meslekî bilgi ve becerilerini ölçmek amac yla Emeklilik
Gözetim Merkezi taraf ndan Lisans verilmesi için düzenlenen s nava girerler.
(2) S nav çoktan seçmeli olarak yap l r ve elektronik ortamda gerçekle tirilir.
(3) Y lda en az iki kez olmak kayd yla, s nava ba vuranlar n yeterli say ya ula mas
hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan s nav aç labilir.
(4) S nava ili kin uygulama esaslar Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan Müste arl n
uygun görü ü al narak belirlenir.
S navla ilgili muafiyet
MADDE 6 – (1) En az iki y l süreyle görev yapm olmak kayd yla, irketlerin genel müdür, genel
müdür yard mc lar , bölge müdürleri ile irketin genel müdürlü ünde pazarlama veya sat tan
sorumlu müdür veya ba ka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibar yla müdüre
denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz di er yöneticiler s navdan muaft r.
(2) Her takvim y l ba nda, birinci f krada belirtilen s navdan muafiyet tan nan ki ilerin ad,
soyad, T.C. kimlik numaras ve Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan gerekli görülen di er bilgilerin
yer ald liste, bu ki ilerin çal t klar irketler taraf ndan Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilir.
S nava ili(kin ba(vurular
MADDE 7 – (1) S nav n ekli, s nav konu ba l klar , s nav ücreti, soru say s , sorular n puan ve
a rl klar ile s nava ili kin di er hususlar Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan internet adresinde
duyurulur.
(2) S nava ili kin ba vurular Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan belirlenen süreler
içinde, internet üzerinden yap lan ba vuru kayd n takiben, irketler arac l yla veya herhangi bir
irket ad na çal mayanlar taraf ndan bireysel olarak a a daki belgelerle birlikte Emeklilik
Gözetim Merkezine yap l r.
a) Eksiksiz olarak doldurulmu foto rafl ve her sayfas imzalanm Ba vuru Formu,
b) Nüfus cüzdan n n bir fotokopisi,
b) T.C. Kimlik Numaras beyan ,
c) E itim durumunu gösteren belgenin onayl bir örne i,
ç) Bir adet foto raf,
d) S nav ücretinin yat r ld na ili kin, aday n T.C. kimlik numaras ile ad ve soyad n n
belirtildi i banka dekontu,
e) 4 üncü maddenin ikinci f kras nda belirtilen nitelikleri haiz olan en az lise veya dengi
okul mezunu olan ki ilerin söz konusu faaliyetlerini en az iki y l yapt n gösteren Sosyal Güvenlik
Kurumundan al nan belge, yapt klar göreve ili kin olarak çal t kurum veya irket yetkililerince
imzalanm aç klay c yaz ile sosyal güvenlik sicil numaras bilgilerini içeren belgeler.
(3) A a da say lan tüzel ki iler bünyesinde çal an bireysel emeklilik arac lar n n Emeklilik
Gözetim Merkezi ile olan ili kileri ilgili irket arac l yla düzenlenir:
a) 8irketler,
b) Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortas ürünlerinin tan t m, pazarlama ve
sat nda faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir irkete ait
oldu u pazarlama ve sat
irketleri,
c) Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, arac kurum, portföy yönetim irketleri veya
Müste arl kça uygun görülen benzeri malî kurulu lar.
(4) Ba vuru esnas nda ki ilerin, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri ta malar
zorunludur.
(5) S nava tekrar girmek üzere ba vuran adaylar n ikinci f kran n (a) ve (d) bentlerinde belirtilen
belgelerin yan s ra, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerinde de i iklik olmas hâlinde bu

de i ikli i içeren belgeler de yeniden gönderilir.
(6) S nava ba vuru yapan yabanc uyruklu adaylar, ikinci f kran n (b) bendinde istenen belge
yerine pasaportlar n n noter onayl bir örne ini; diplomas n Türkiye d nda bir ö renim
kurumundan alm olanlar, ikinci f kran n (c) bendinde istenen belgeye ili kin yüksekö retim
kurumu taraf ndan verilen denklik belgesinin onayl bir örne ini verirler.
(7) Adaylar, ba vuru formunu ve belgelerini Emeklilik Gözetim Merkezine ula t r rlar. Postadaki
gecikmeler dikkate al nmaz.
S nav ücreti
MADDE 8 – (1) S nav ücreti, s nav giderlerini kar lamak amac yla s nav ba vurusuna ait
duyurunun yap ld tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yar s n geçmemek kayd yla, Emeklilik
Gözetim Merkezi taraf ndan Müste arl n uygun görü ü al narak belirlenir.
(2) S nav ücreti, Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan belirlenen hesaba yat r l r.
Ba(vurular n incelenmesi
MADDE 9 – (1) Ba vurular, a a daki hususlardan herhangi birinin varl hâlinde reddedilir.
a) Adaylar n, 4 üncü maddenin birinci f kras n n (b) ve (d) bentleri hariç bireysel emeklilik
arac lar nda aranan nitelikleri ta mamas ,
b) Ba vuru belgelerinin eksik veya yan lt c olmas , gerçe i yans tmamas .
(2) S nava ili kin ba vuru belgelerinin de erlendirilmesi sonucunda ba vurunun reddedilmesi
hâlinde, bu durum gerekçesiyle birlikte ilgiliye yaz l olarak bildirilir. S nav ücreti, talep tarihinden
itibaren on i günü içinde ba vuran adaylara iade edilir veya belgeler tamamlan p ba vuru i leme
al nana kadar bekletilir.
(3) S nava girmesi uygun bulunanlar için s nav yeri ve tarihi s nav n yap laca tarihten en az yedi
gün önce Emeklilik Gözetim Merkezinin internet adresinde duyurulur. Bu tarihten itibaren adaylar
Emeklilik Gözetim Merkezi internet adresinden s nav giri belgelerini al rlar.
S nav konular ve s nava ili(kin de5erlendirme
MADDE 10 – (1) S nav a a da belirtilen konu ba l klar ndan olu ur.
a) Temel B letme ve Bktisat,
b) Sosyal Güvenlik Sistemi,
c) Finans ve Yat r m Araçlar ,
ç) Genel Sigortac l k ve Hayat Sigortalar Mevzuat ,
d) Temel Bnsan Bli kileri Bilgisi ve Pazarlama,
e) Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuat ,
f) Blgili Vergi Mevzuat .
(2) Lisans almaya hak kazanmak için s navdan al nan notun 100 üzerinden en az 65 olmas
gerekir. Yanl cevaplanan sorular do ru cevaplar etkilemez. S navda ba ar s z olanlar yeniden
s nava girebilir.
(3) Müste arl k, bireysel emeklilik arac s olmak isteyen hayat sigortas arac lar n ba ar l olduklar
ortak s nav konular ndan muaf tutabilir.
S nav sonuçlar
MADDE 11 – (1) S nav sonuçlar , Emeklilik Gözetim Merkezinin internet adresinde duyurulur.
S nav sonuç belgesi, bireysel ba vuran adaylara iadeli taahhütlü postayla, irketler arac l yla
ba vuran adaylara ise kendilerine iletilmek üzere ilgili irketlere gönderilir. S nav sonuçlar ,
Emeklilik Gözetim Merkezinde be y l elektronik ortamda saklan r.
(2) Ad na bireysel emeklilik arac l
yapt klar irket arac l yla ba vuranlar n sonuç belgelerinin
irkete teslim edildi i tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir.
S nav n geçersiz say lmas ve iptali
MADDE 12 – (1) S nava kat lanlardan gerçek d beyanda bulundu u, s nava girme ko ullar n
ta mad
sonradan anla lanlar ile s navlarda kopya çekti i veya verdi i tespit edilenlerin
s navlar geçersiz say l r. Bu ki iler, üç y l süreyle aç lacak s navlara giremezler.
(2) Emeklilik Gözetim Merkezi, s nav sorular n n önceden bilindi inin veya toplu kopya giri iminde
bulunuldu unun tespiti hâlinde, kat lanlar n tümünün veya bir k sm n n s nav n geçersiz sayar.
S nav n gerçekle tirilmesine engel te kil eden olay veya ko ullar n ortaya ç kmas hâlinde
Emeklilik Gözetim Merkezi s nav iptal edebilir. S nav n iptal edilmesi hâlinde s nav ücreti daha
sonra aç lacak s nav n ücretine mahsup edilir. Aday n iptal edilen s navdan sonra kat laca
s navdan en geç yedi gün önce Emeklilik Gözetim Merkezine talebini iletmesi hâlinde, iptal edilen

s nav n ücreti talep tarihinden itibaren on i günü içinde adaya iade edilir.
(3) Emeklilik Gözetim Merkezi s nav n geçersiz say lmas veya iptali hâlinde, bu durumu
gerekçeleriyle birlikte Müste arl a bildirir.
S nav sonucuna itiraz ve itiraz komisyonu
MADDE 13 – (1) S nav sonucuna itiraz, sonucun ilgiliye bildirim tarihinden itibaren on i günü
içinde Emeklilik Gözetim Merkezine yaz l olarak yap l r.
(2) Btiraz dilekçesinde itiraza neden olan husus aç kça yaz l r. Bsim, adres, tarih, imza, T.C. kimlik
numaras belirtilmeyen dilekçeler de erlendirmeye al nmaz.
(3) Btiraz Komisyonu; Müste arl , Emeklilik Gözetim Merkezini ve Emeklilik Gözetim Merkezi
taraf ndan belirlenecek üniversiteyi temsilen üç ki iden olu ur. Btiraz Komisyonu üyesi olarak üç
asil ve üç yedek üye seçilir.
(4) Btirazlar, itiraz dilekçesi ve ilgili s nav ücretinin azami yüzde onu tutar ndaki itiraz ücretinin
yat r ld na dair banka dekontunun Emeklilik Gözetim Merkezine ula mas n takip eden otuz gün
içinde incelenip karara ba lan r ve sonuç itiraz edene gerekçeli ve yaz l olarak bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans ve Tamamlay c E5itim Program na li(kin Esaslar
Lisans
MADDE 14 – (1) Lisans, meslekî bilginin yeterlili ini göstermek üzere verilir ve Emeklilik Gözetim
Merkezi taraf ndan Müste arl n uygun görü ü al narak içeri i belirlenir. S navda ba ar l bulunan
ki iler için düzenlenen lisans belgesi, s nav sonuç belgesi ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezi
taraf ndan bireysel ba vurularda ki ilere veya ilgili ki ilere verilmek üzere ba vuruda bulunan
irkete verilir.
(2) Lisans belgesinin kaybedilmesi hâlinde ki ilerin durumu derhâl Emeklilik Gözetim Merkezine
bildirilir. Talep edilmesi hâlinde yeni lisans belgesi düzenlenir.
Tamamlay c e5itim program
MADDE 15 – (1) Lisans olan bireysel emeklilik arac lar n n meslekî yeterlilik, bilgi ve becerilerinin
devaml l n sa lamak amac yla Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan düzenlenen ve kat l m n
arac baz nda takip edildi i tamamlay c e itim program na ilk olarak Lisans alma tarihinden
itibaren iki y l içinde, takip eden dönemlerde ise y lda bir kez kat lmalar gerekir. 8irketler, emeklilik
sözle melerine arac l k eden bireysel emeklilik arac lar n n tamamlay c e itim program na
kat lmalar hususunda gerekli bildirimleri yapar. Müste arl k, gerekli görülmesi hâlinde bir y ll k
süreyi iki y la ç kartabilir.
(2) 6 nc madde uyar nca s navdan muafiyet tan nan ki ilerin tamamlay c e itim program na
kat lma yükümlülükleri, kendilerine muafiyet tan yan görevlerinden ayr ld klar tarih itibar yla ba lar.
(3) Emeklilik Gözetim Merkezi, Müste arl n uygun görü ünü alarak tamamlay c e itim
program n n kapsam n , süresini, düzenlenme eklini ve benzeri hususlara ili kin usul ve esaslar
belirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tan t m Kart ve Sicile li(kin Esaslar
Tan t m kart , içeri5i ve kullan m
MADDE 16 – (1) Tan t m kart ; Lisans olan ki ilerin irket ad na bireysel emeklilik arac l n
yapma yetkisini gösteren belgedir. Bireysel emeklilik arac lar na, Emeklilik Gözetim Merkezi
taraf ndan Müste arl n uygun görü ü al narak içeri i belirlenen bir tan t m kart verilir. Ba vurular
irketler taraf ndan a a daki belgeler ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezine yap l r.
a) Ba vuruda bulunulan tarihten en fazla alt ay önce al nm adlî sicil belgesi,
b) Ad na bireysel emeklilik arac l
yapaca
irketin emeklilik ürünlerine ili kin e itimlerini
tamamlad na dair belge.
(2) Gerekli görülmesi hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi, ba vuru sahibinden s nav ba vurusu
s ras nda istenilen bilgi ve belgeleri yenilemelerini ve nüfus idaresinden al nm nüfus kay t
belgelerini göndermelerini isteyebilir.
(3) S navda ba ar l bulunan yabanc uyruklu adaylardan birinci f krada istenen belgelerin yan s ra
çal ma izni belgesi de istenir.
(4) 6 nc madde uyar nca s navla ilgili muafiyet tan nan ki ilere Emeklilik Gözetim Merkezi
taraf ndan belirlenen bilgi ve belgelerin gönderilmesi hâlinde tan t m kart verilir.

(5) Emeklilik Gözetim Merkezi, tan t m kart n n bas m ve da t m n yapar, gerekli görülmesi
hâlinde yeniler, iptal eder veya geçici süreli muhafaza eder.
Sicile kay t
MADDE 17 – (1) Lisans almaya hak kazanan ki iler ile 6 nc madde uyar nca s navla ilgili muafiyet
tan nan ki iler için Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde Sicil kayd tutulur.
(2) Bireysel emeklilik arac lar na Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan Sicile kay t s ras nda sicil
numaras verilir.
(3) Emeklilik Gözetim Merkezi, Sicil kayd n elektronik ortamda tutar, günceller ve bireysel emeklilik
arac lar n n faaliyetlerinin elektronik ortamda izlenmesine ili kin alt yap y olu turur ve i letir.
Tan t m kart ve sicil numaras n n kullan m
MADDE 18 – (1) Bireysel emeklilik arac s kat l mc larla irket ad 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
kullan r ve ibraz eder. Tan t m kart olmaks z n bireysel emeklilik arac s olarak hiçbir i lem
yap lamaz.
(2) Sicil kayd na al nm bireysel emeklilik arac s n n irketle yapt
hizmet veya acentelik
sözle mesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu durum irket taraf ndan be i günü
içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iletilir ve tan t m kart derhâl iade edilir.
Sicile ili(kin aç klama
MADDE 19 – (1) Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde tutulan Sicil kayd na ili kin veri taban nda
yer alan bilgilerden sadece bireysel emeklilik arac s hakk nda Lisans iptali i lemlerine ili kin
bilgiler talep eden irketlere verilebilir.
(2) Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan Müste arl n uygun görü ü al narak tan t m kart ve
Lisansa ili kin bilgiler yay nlanabilir.
Lisans iptali
MADDE 20 – (1) Re’sen veya ikâyet veyahut ihbar üzerine yap lan inceleme ve soru turma
sonucunda a a da yer alan hususlar n tespiti hâlinde bireysel emeklilik arac lar hakk nda
Müste arl k taraf ndan a a daki i lemler uygulan r:
a) 15 inci maddede öngörülen tamamlay c e itim program na üst üste iki kere veya toplamda üç
kere kat lmad n n, 18 inci maddede öngörülen tan t m kart kullan lmadan i lem yap ld n n
ikinci kere tespiti hâlinde veya tan t m kart n n ba kas taraf ndan kullan lmas na izin verdi inin,
kat l mc n n taleplerine ayk r hareket etti inin veya 22 nci maddeye ayk r i lem yap ld n n tespiti
hâlinde Lisans n mevcut bilgilere göre iptal edilece i yaz l olarak bireysel emeklilik arac s na
bildirilir ve savunmas talep edilir.
b) Ki inin, Sicile kay t için bu Yönetmelikte aranan artlar haiz olmad n n yahut sonradan
kaybetti inin anla lmas hâlinde bu ki inin varsa Lisans n n iptal edilece i hususu bireysel
emeklilik arac s na yaz l olarak bildirilir ve savunmas al n r.
c) Bu maddede belirtilen hâllerde konuya ili kin olarak savunma istendi ine ili kin yaz n n tebli
tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakk ndan feragat edildi i
kabul edilir. Müste arl a savunman n ula mas n müteakiben veya savunma hakk ndan feragat
edildi i hâllerde onbe gün içinde yap lan de erlendirme sonucunda Lisans n iptaline ili kin
al nacak karar bireysel emeklilik arac s na ve irkete yaz l olarak bildirilir. Bu ki ilerin varsa tan t m
kart ve lisans belgesi irket taraf ndan derhâl al n r ve bildirim yap ld
tarihten itibaren en geç
be i günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade edilir.
ç) Bireysel emeklilik arac s olarak çal rken yapm oldu u i lemlerden dolay ilgili Cumhuriyet
Ba savc l na suça ili kin ihbar veya ikâyet yap lmas sonucunda, mahkûmiyete ili kin karar
verilmesi ve bu karar n kesinle mesi hâlinde, bireysel emeklilik arac s n n Lisans iptal edilir.
d) Lisans iptal edilen bireysel emeklilik arac lar , Lisans iptal tarihinden itibaren üç y l içinde
aç lacak s nava giremez.
(2) Kendi iste i ile meslekten ayr lan bireysel emeklilik arac lar n n irket arac l yla tan t m kart n
be i günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade etmeleri zorunludur. Bu ki ilerin tan t m kart
iptal edilir.
BE; NC BÖLÜM
Çal (ma Esaslar ve Di5er Yükümlülükler
Bireysel emeklilik arac s n n çal (ma esaslar
MADDE 21 – (1) Bireysel emeklilik arac s , mevzuata, mesle in icaplar na ve iyi niyet kurallar na

uygun faaliyette bulunur ve kat l mc n n taleplerine uygun olarak gerekli bilgi ve belgeleri düzenler.
(2) Bireysel emeklilik arac s ancak bir irket ad na bireysel emeklilik arac l
yapabilir ve bu
irketten izin almak suretiyle yapaca her türlü tan t m faaliyetinde ilgili mevzuat ile belirlenen
esaslara tabidir.
(3) Bireysel emeklilik arac s , Kanuna göre denetleme yapmaya yetkili olan merci ve ki ilere,
görevleriyle ilgili istenecek her türlü bilgiyi vermek ve bütün hesap, kay t, defter ve belgelerini ibraz
etmekle yükümlüdür.
(4) Bireysel emeklilik arac s , arac l k faaliyetini irket d ndaki bir tüzel ki i yan nda çal mak
suretiyle bu tüzel ki i arac l
ile veya do rudan irketle tesis edilecek ili ki çerçevesinde
yürütebilir.
(5) Müste arl ktan faaliyet ruhsat alm sigorta brokerlerinin yetkili ve teknik personeli bireysel
emeklilik arac lar nda aranan nitelikleri haiz olmalar hâlinde temsil ettikleri kat l mc lar için irket
veya irketlerden teklif alabilirler.
Bireysel emeklilik arac s n n yapamayaca5 i(ler
MADDE 22 – (1) Bireysel emeklilik arac s , hiçbir surette giri aidat , katk pay veya benzeri adlar
alt nda tahsilat yapamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Çe(itli ve Son Hükümler
Yürürlükten kald r lan Yönetmelik
MADDE 23 – (1) 3/3/2004 tarihli ve 25391 say l Resmî Gazete’de yay mlanan Bireysel Emeklilik
Arac lar Hakk nda Yönetmelik yürürlükten kald r lm t r.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 1/10/2007 tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan yürütür.

