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Bireysel Emeklilik Arac lar Hakk nda Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik
MADDE 1- 03/03/2004 tarihli ve 25391 say l Resmi Gazete'de yay mlanan Bireysel Emeklilik Arac lar
Hakk nda Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (c) bendi a.a daki .ekilde de i.tirilmi. ve
ayn maddenin sonuna a.a daki f kra eklenmi.tir:
"c) Müflis veya konkordato ilan etmi. olmamak, bireysel emeklilik veya sigortac l k mevzuat na
ayk r hareketlerinden dolay hapis veya birden fazla a r para cezas ile cezaland r lm . olmamak,
taksirli suçlar hariç olmak üzere affa u ram . olsalar dahi a r hapis veya be. y ldan fazla hapis yahut
basit veya nitelikli zimmet, cürüm i.lemek için te.ekkül olu.turmak, irtikap, rü.vet, h rs zl k,
doland r c l k, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, dolanl iflas gibi yüz k zart c suçlar ile istimal ve
istihlak kaçakç l d . nda kalan kaçakç l k suçlar , resmi ihale ve al m sat mlara fesat kar .t rma, kara
para aklama veya devlet s rlar n aç a vurma, vergi kaçakç l
veya vergi kaçakç l na te.ebbüs
suçlar ndan dolay kesinle.mi. mahkumiyet karar bulunmamak, kar. l ks z çek ke.ide etmi. olmaktan
hüküm giymemi. olmak",
"Bu Yönetmeli in geçici 1 inci maddesi kapsam nda belirtilen emeklilik .irketi d . ndaki tüzel ki.iler
yan nda çal .an bireysel emeklilik arac lar n n .irketle olan ili.kileri tüzel ki.i arac l yla düzenlenir."
MADDE 2 - Ayn Yönetmeli in 8 inci maddesinin ikinci f kras n n (a), (b), (c) ve (d) bentleri a.a daki
.ekilde de i.tirilmi., (f) bendi eklenmi., ayn maddenin dördüncü f kras yürürlükten kald r lm . ve
be.inci f kras a.a daki .ekilde de i.tirilmi.tir:
a) Eksiksiz olarak doldurulmu. foto rafl ve imzal Ba.vuru Formu,
b) Nüfus cüzdan n n onayl bir örne i,
c) E itim durumunu gösteren belgenin onayl bir örne i,
d) Bir adet foto raf,
f) Bu Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (c) bendinde belirtilen özelli i ta. d
beyan,"

na ili.kin

"S nava ba.vuru yapan yabanc uyruklu adaylar; birinci f kran n (b) bendinde istenen belge yerine
pasaportun noter onayl bir örne ini, yabanc uyruklu veya diplomas n Türkiye d . nda bir ö renim
kurumundan alm . olanlar; (c) bendinde istenen belgeye ili.kin yüksek- ö renim kurumu taraf ndan
verilecek denklik belgesinin onayl bir örne ini vermelidir."
MADDE 3- Ayn Yönetmeli in 11 inci maddesinin ikinci f kras a.a daki .ekilde de i.tirilmi.tir:
"S navda ba.ar l say lmak için al nan notun yüz üzerinden en az altm .be. olmas geekir. S navda
ba.ar s z olanlar yeniden s nava girebilir."
MADDE 4- Ayn Yönetmeli in 17 nci maddesinin ikinci f kras a.a daki .ekilde de i.tirilmi.tir:
"Gerekli görülmesi halinde Emeklilik Gözetim Merkezi, ba.vuru sahibinden s nav ba.vurusu s ras nda
istenilen bilgi ve belgeleri yenilemelerini ve nüfus dairesinden al nm . nüfus kay t belgelerini
göndermelerini isteyebilir."
MADDE 5- Ayn Yönetmeli in Geçici 2 nci maddesi a.a daki .ekilde de i.tirilmi.tir.
"Geçici 1 inci madde kapsam nda bulunan ki.iler lise mezunu olmalar .art yla bu Yönetmeli in
yürürlü e girdi i tarihten itibaren en geç bir y l içinde aç lacak s navlara girmeleri halinde bu
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Yönetmeli in 5 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendindeki .art aranmaz. Bu ki.iler s nava giri.
için aranan belgelere ek olarak, çal .ma süresini gösterir .irketlerden veya ba l bulundu u sosyal
güvenlik kurumundan al nan, çal . lan kurum, çal .ma tarihleri ve sosyal güvenlik sicil numaras
bilgilerini içeren belgeyi verirler. Bu ki.ilerinde bir y l içerisinde s nava girmeleri zorunludur ve
s nava girmi. ancak ba.ar l olmam . ki.iler için s nava girme süresini Müste.arl k gerekli gördü ü
takdirde azami bir y l uzatabilir."
"Bu ki.ilerin yüksek ö renim kurumlar nda e itimlerini sürdürmeleri halinde, bu kurumlardan al nan
ö renim belgesi Yönetmeli in 8 inci maddesinin birinci f kras n n (c) bendindeki belge yerine
verilebilir."
MADDE 6- Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müste.arl
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n n ba l bulundu u Bakan yürütür.

