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BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-BEAS) KILAVUZU 

 
 
1. Genel Bilgiler 
 
29 Ağustos 2009 tarih ve 27334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 8 Eylül 2009 tarihinde 
yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 5 inci maddesi 
gereğince Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından bireysel emeklilik aracılarına yönelik 
sınavlar yapılır. Sınavların genel amacı adayların mesleki yeterliliklerini gösterir Lisans verilmesidir. 
 
 
2. e-BEAS’a Katılacak Adaylar 
 
e-BEAS’a girecek olan kişilerde aşağıdaki şartlara uygunluk aranır: 
 
1. Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin (ç) bendi dışındaki “Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan 

Nitelikler” e sahip olmak, 
 

a. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; iki yıllık bankacılık, 
sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye 
piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön 
lisans programlarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine 
sahip programlardan (EK-1) mezun olmak; Yönetmelik’in 4 üncü maddesi 3 üncü 
fıkrasında  belirtilen nitelikleri haiz en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 

b. Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü 
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş 
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, 
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı 
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, 
verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, 
vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak, 

 

c. Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak 
 
En az lise veya dengi okul mezunu olan kişiler aşağıda belirtilen kurumların bünyelerinde şirket 
personeli olarak sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl 
süreyle çalışmış olmaları veya Müsteşarlıkça uygun görülen kamu istihdam programları 
kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmaları halinde 
bireysel emeklilik aracıları sınavına girmeye hak kazanırlar. 

 
a) Emeklilik şirketleri, 
b) Sigorta şirketleri, 
c) Sigorta brokerleri 
d) Sigorta acenteleri 
e) Bankalar 
f) Sermaye piyasası aracı kurumları veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri mali 

kuruluşlar 
 
 
Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerinde belirtilen kurum 
ve programlarda öğrenimine devam edenler de sınava girebilirler. Bu kişiler için sınavın geçerlilik 
süresi bir yıldır. 
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2. Yönetmelik’in 10 uncu maddesi “Sınava katılanlardan gerçek dışı beyanda bulunduğu veya 

sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile sınavda kopya çektiği veya verdiği 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler, üç yıl süreyle açılacak sınavlara giremez.” 
ve 20 nci maddesi “Tamamlayıcı eğitim durumu hariç Lisansı iptal edilen bireysel emeklilik 
aracıları, Lisans iptal tarihinden itibaren üç yıl içinde açılacak sınava giremez.” hükümleri 
uyarınca e-BEAS’a girme yasağı bulunmamak. 

 
 
3. Sınava İlişkin Başvurular 
 
Sınava girmek isteyenler istedikleri tarihte başvuruda bulunabilirler. 
  
Yapılacak sınavların sayısı ve sıklığı, sınav yapma kapasitesi ve başvuru sayısına paralel olarak 
belirlenir. EGM tarafından, başvuranların yeterli sayıya ulaşması halinde sık aralıklarla, ulaşmaması 
halinde yılda en az iki kez olmak kaydıyla sınav açılır. 
 
Bir emeklilik şirketi adına çalışan adaylar şirket aracılığı ile, herhangi bir şirket adına çalışmayanlar 
ise bireysel olarak sınava başvururlar.  
 
 
3.1. Emeklilik Şirketi Aracılığı ile Başvuru 
 
Adaylar EGM internet sitesi üzerinden ulaşarak doldurdukları başvuru formunun (EK-2) A4 
kağıdına çıktısını alarak ilgili yerlerini imzalar, başvuru formunu ve talep edilen diğer belgeleri 
aracılığıyla başvuru yaptıkları şirkete teslim ederler. Şirket, Emeklilik Şirketleri Bilgi Sistemi (EŞBS) 
alanından adayların internet sitesi üzerinden doldurdukları başvuru formuna ulaşır, bilgi ve 
belgelerin doğruluğunu kontrol eder, gerekli düzeltmeleri yapar. Tanıtım kartı üstünde yer alacak 
bilgiler bölümünü doldurarak adayın başvurusunu onaylar. Sınav ücreti emeklilik şirketi tarafından 
karşılanabileceği gibi adayın kendisi tarafından da yatırılmış olabilir. Şirket sınav ücretini ödeyeceği 
adayların bu durumunu ilgili bölümde onaylar. Adayların başvuru formlarını ve belgelerini, EŞBS 
üzerinden çıktısını aldıkları ve üstünde adayların isimleri ile diğer hususların yer aldığı aday listesini 
(EK-3) ve listedeki adayların sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu EGM’ye gönderir. 
Çıktısı alınan aday listesinin, şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. 

 
EŞBS üzerinden onaylanan başvurular ile şirketler tarafından gönderilen başvuru formlarının eş 
zamanlı olarak gönderilmesi gerekmektedir. 
 
 
3.2. Bireysel Başvuru 
 
Bireysel başvuran adaylar, EGM internet sitesi üzerinde başvuru formunu (EK-2) doldurduktan 
sonra çıktısını alarak ilgili yerleri imzalar ve başvuru formunu, sınav ücretinin yatırıldığına dair 
banka dekontunu ve talep edilen diğer belgeleri iadeli taahhütlü posta, kargo veya elden EGM’nin 
Sarıkanarya Sok. No:18 Yolbulan Plaza A Blok Kat:1 34742 Kozyatağı-İSTANBUL adresindeki 
ofisine iletir.  
 

 
4. Sınav Ücreti 
 
Sınav ücreti sınava ilk kez katılanlar için 340 TL ilk sınavda başarısız olan veya lisansı, tamamlayıcı 
eğitime katılmadığı için iptal edilmiş olan, sınavının geçerlilik süresi dolan ve tekrar sınava giren 
adaylar için 170 TL’dir. Sınav ücreti, bireysel başvuruda bulunan veya emeklilik şirketi aracılığı ile 
başvuran ancak sınav ücretini kendisi ödeyen adaylar tarafından Finansbank ve Yapı Kredi 
bankalarındaki hesaplara ödeme yapılabilir. Finansbank hesabına internet bankacılığı ve telefon 
bankacılığından veya şube veznelerinden havale yolu ile ödeme yapmak için “Kurum Ödemesi” 
seçeneğinden “Emeklilik Gözetim Merkezi” seçilir.  EFT yolu ile ödeme yapmak için IBAN: TR19 

http://www.egm.org.tr/
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0011 1000 0000 0063 3099 32 no’lu hesap kullanılır. Yapı Kredi Bankası  nezdindeki; IBAN: 
TR27 0006 7010 0000 0001 2126 94 no’lu hesaba havale veya EFT yolu ile ödeme yapılır. Hesap 
numarasına yapılan ödemelerde sınava başvuran adayın TC kimlik numarası, ad ve soyadının 
açıklama alanında belirtilmesi önemlidir. Şirket aracılığıyla yapılan ve sınav ücreti şirket tarafından 
karşılanan başvurularda ise ilgili şirket tarafından Finansbank nezdinde IBAN: TR07 0011 1000 
0000 0020 3921 10 no’lu veya Yapı Kredi Bankası nezdinde IBAN: TR97 0006 7010 0000 0001 
2126 95 no’lu EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ A.Ş. hesaplarından  birine yatırılır. Açıklama 
bölümündeki bilgi eksikliklerinden veya hatalardan kaynaklanabilecek gecikme ve sonuçlardan 
EGM sorumlu tutulamaz. Şirketler kendi adaylarının sınav ücretlerini belirtilen hesaba toplu olarak 
yatırabilirler. Bu durumda açıklama kısmında yer alması gereken hususlar; şirket unvanı ve sınav 
ücreti yatırılan sınava ilk kez giren toplam aday sayısı ile sınava tekrar giren toplam aday sayısıdır. 
Sınav ücreti yatırılan toplam aday sayısı ile şirket tarafından EGM’ye gönderilecek olan aday 
listesindeki toplam aday sayısının tutarlı olması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.        
 
Sınav ücretine ve sınavla ilgili diğer hususlara ilişkin değişiklikler EGM’nin WEB sitesinde duyurulur.   
 
Adayların sınavda başarısız olması, adayın geç kalma veya sınav giriş belgesini veya kimliğini 
yanında bulundurmaması nedeniyle sınava alınmaması, sınava girmemesi, aday tarafından 
yapılacak başvuru iptal talepleri ve Yönetmelik’in 10 uncu maddesinde belirtilen sebeplerden dolayı 
adayın sınavının geçersiz sayılması durumlarında sınav ücreti iadesi söz konusu değildir. 
 
Şirket aracılığıyla yapılan başvurularda, sınav ücreti yatırılan ve başvuru formu ile belgeleri EGM’ye 
gönderilen bir adayın işten ayrılması durumunda ilgili kişi için ödenen sınav ücreti şirket aracılığıyla 
gelen başka bir adayın sınav ücretine mahsup edilebilir. Mahsup işleminin gerçekleştirilebilmesi için 
‘adayın işten ayrılması nedeniyle başvurusunun değerlendirmeye alınmaması’ yönündeki şirketin 
yazılı talebinin, adayın gireceği sınav tarihinden bir önceki iş günü mesai saati bitimine kadar 
EGM’ye ulaştırılması gerekmektedir.  
 
Bireysel başvurularda, başvuru adayın gerekli nitelikleri taşımadığı gerekçesi ile reddedilmişse 
sınav ücreti EGM’ye gönderilecek ıslak imzalı ücret iadesi talep dilekçesinde belirtilen banka hesap 
numarasına iade edilir. Eksik evrak nedeniyle reddedilen başvurularda sınav ücreti, EGM’ye 
gönderilecek ıslak imzalı ücret iadesi talep dilekçesinde belirtilen banka hesap numarasına iade 
edilir veya adayın eksiksiz olarak yapacağı yeni başvuruya istinaden ataması yapılacak sınava 
ilişkin ücrete mahsup edilir. Sınav ücretinin mahsup edilebilmesi için başvuru reddine sebebiyet 
veren bilgi ve belge eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Başvurusu reddedilen ve başvuru 
formunda “sınav ücretinin gireceği bir sonraki sınav için kullanılmasını talep eden” adayın sınav 
ücretinin iadesi, EGM’ye gönderilecek ıslak imzalı bir ücret iadesi talep dilekçesi ile mümkündür. 
Tüm ücret iadelerinde; ödemeyi, adayın kendisinin yapmış olması halinde adayın, aday dışında 
başka birinin veya kurumun yapmış olması halinde ilgili kişi veya kurumun ıslak imzalı ücret iadesi 
talep dilekçesini göndermesi gerekmektedir.  
 
Şirket aracılığıyla yapılan başvurunun reddedilmesi durumunda, sınav ücretinin adaylar adına 
topluca şirket tarafından yatırılması nedeniyle, sınav ücretinin iade edilmesine ilişkin şirketten bir 
talep gelmedikçe ilgili kişilerin sınav ücreti girecekleri bir sonraki sınav ücretine veya sınav ücreti 
yatırılmamış başka bir adayın sınav ücretine mahsup edilebilir. Şirket aracılığı ile başvuran ancak 
sınav ücretini kendisi ödeyen adayların sınav ücreti iade işlemlerinde bireysel başvurulardaki 
yöntem izlenir. 
 
Yönetmelik’in 10 uncu maddesi gereğince, sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil eden olay veya 
koşulların varlığı halinde EGM sınavı iptal edebilir. Bu durumda sınavı iptal edilen adayların sınav 
ücreti mahsup edilerek kontenjan doğrultusunda gerçekleştirilecek sonraki sınavlara atamaları, 
ücretsiz olarak yapılır veya adayın talebi doğrultusunda iade edilir. Adayın, iptal edilen sınavdan 
sonra katılacağı sınavdan en geç yedi gün önce EGM’ye talebini iletmesi halinde iptal edilen 
sınavın ücreti iade edilir. Sınav ücreti iade işlemlerinde bireysel başvurulardaki yöntem izlenir. 
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5. Başvuru Formu ve Diğer Başvuru Belgeleri 
 
 
5.1. Başvuru Formu  
 
e-BEAS başvuru formu (EK-2) EGM internet sitesi üzerinden doldurulur. İki sayfa olan başvuru 
formunun, A4 boyutunda kağıda basılması, her iki sayfasının ve imza örnekleri için ayrılmış 2 
kutucuğun imzalanması gerekmektedir.  

 
 
5.2. Başvuru Belgeleri 
   

 Sınava ilk defa girecek olan tüm adaylar eksiksiz olarak doldurulmuş fotoğraflı ve her sayfası 
imzalanmış ve T.C. kimlik numarasını içeren başvuru formu ekinde aşağıda yer alan belgeleri 
göndeririler;  

 
 
a) Mezuniyet durumunu gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı 

bir örneği, Yönetmelik’in 5. maddesinin 5. fıkrası gereği sınava girecek olan 
kişiler için, mezuniyet durumunu gösterir belge yerine, öğrenci oldukları eğitim 
kurumunda öğrenci olduklarını gösterir öğrenci belgesi, 

b) Bir adet fotoğraf (Başvuru formundaki fotoğrafla aynı ve son altı ay içinde 
çekilmiş),  

c) Banka dekontu (Şirket aracılığı ile yapılan başvurularda şirket unvanı ve sınav 
ücreti yatırılan sınava ilk kez giren aday sayısı ile sınava tekrar giren aday sayısı 
belirtilir. Bireysel başvurularda veya şirket aracılığı ile başvurunun yapıldığı 
ancak sınav ücretini adayın kendisinin ödediği durumlarda adayın T.C. kimlik 
numarası ile ad ve soyadı belirtilir.) 

 
En az lise veya dengi okul mezunu olan kişiler bu belgelere ek olarak aşağıda yer alan  belgeleri de 
gönderirler. 
 
Yönetmelik’in 4. maddesi 3. fıkrasında sayılan kurumlar nezdinde şirket personeli olarak çalışmış 
olduklarını belgeleyecek adaylar: 
 

d) Sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl 
süreyle Yönetmelik’in 4. maddesi 3. fıkrasında sayılan kurumlar nezdinde 
çalışmış olduklarını gösterir (www.turkiye.gov.tr) veya (www.sgk.gov.tr) internet 
sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış sigortalı hizmet dökümü,  

 
e) Sınava başvuru yapılan tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplamda en az bir yıl 

süreyle çalışılmış olan kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından 
imzalanmış belge (EK-4a, 4b) veya asgari EK-4a, 4b’deki bilgileri içeren  çalışma 
belgesi   

 
Yönetmelik’in 4. maddesi 3. fıkrasında belirtildiği şekilde kurs veya staj programını başarıyla 
tamamladığını belgeleyecek adaylar: 

 
f)  Müsteşarlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel 

emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya stajı başarıyla tamamladığını gösteren 
belge, 

 

 Sınava girecek olan yabancı uyruklu adaylardan T.C. kimlik numarası beyanı yerine pasaportun 
noter onaylı bir örneği, yabancı uyruklu veya diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim 
kurumundan almış olanlardan (a) bendinde istenen belgeye ilişkin Yükseköğretim Kurulu 
tarafından verilecek denklik belgesinin onaylı bir örneği istenmektedir. 
 

http://www.sgk.gov.tr/
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Başvuru belgelerinde soyadı uyuşmazlığının varlığı halinde, evlilik cüzdanının, “önceki soyadı” 
bölümünün dolu olduğu fotoğraflı nüfus cüzdanının veya soyadı değişikliğine ilişkin mahkeme 
kararının bir fotokopisinin başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.  
 
Onaylı belgeden kasıt noter veya ilgili resmi kurum onaylı belge olmakla birlikte, şirket aracılığıyla 
yapılan başvurularda aşağıda belirtilen durumlarda ilgili belge onaylı olarak kabul edilir: 
 

 Eğitim durumunu gösteren belgenin, şirketin veya ilgili resmi kurumun “Aslı Gibidir” kaşe ve 
imzalı bir örneği, 

 Denklik belgesinin, şirketin “Aslı Gibidir” kaşe ve imzalı bir örneği. 

 Yalnızca müteakip başvurularda geçerli olmak üzere, sınava başvuru yapılan tarih itibarıyla son 
üç yıl içinde toplamda en az bir yıl süreyle çalışılmış olan kurum tarafından imzalanmış çalışma 
belgesinin (EK-4a) veya aracı kurum sahibi/ortağı olarak görev yapan kişiler için ilgili 
sigorta/emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış çalışma belgesinin (EK-4b) veya asgari 
EK-4a/4b’deki bilgileri içeren  çalışma belgesinin, şirketin “Aslı Gibidir” kaşe ve imzalı bir örneği. 

 
Şirket, başvuru belgelerinin aslının aynısı olduğunu taahhüt eder.  
 
e-BEAS’a önceki sınavda başarısız olduğu için, tamamlayıcı eğitime katılmama nedeniyle lisansı 
iptal edildiği için veya sınavının geçerlilik süresi dolduğu için tekrar girmek üzere başvuracak 
adaylar EGM internet sitesinde başvuru formunu tekrar doldururlar. Adaylar başvuru formu ve 
banka dekontunun yanı sıra, (a) bendinde belirtilen belgede değişiklik olması halinde bu belgeyi de 
yeniden verirler. Bu bilgilerinde değişiklik olan adaylar, başvuru formu doldurma aşamasında uyarı 
mesajı alırlar, ancak kayıtlarını tamamlayabilirler. Bununla birlikte, bilgi değişikliklerini gösterir 
belgenin EGM’ye ulaştırılmaması halinde adayın başvurusu kabul edilmez.  
 
Yönetmelik’in 4. maddesi 3. fıkrasında sayılan kurumlar nezdinde çalışma kriteri, her başvuruda 
sınav başvuru tarihi itibarı ile yeniden değerlendirilir. Bu kapsamda, Yönetmelik’in 4. maddesi 3. 
fıkrasında sayılan kurumlar nezdinde şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarı ile son 3 yıl 
içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olduklarını belgeleyecek adayların, her başvurularında  
d) ve e) bendinde yer alan belgeleri iletmeleri gerekir.    
 

 
6. Başvuruların İncelenmesi 
 
Yapılan başvurular EGM tarafından incelemeye tabi tutulur. Başvurular aşağıdaki hususlardan 
herhangi birinin varlığı halinde reddedilir. 
 
a) Adayların Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi dışındaki aranan 
      nitelikleri taşımaması,  
b) Başvuru belgelerinin eksik veya yanıltıcı olması, gerçeği yansıtmaması 
 
Başvurunun reddedilmesi halinde durum gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bireysel başvuran 
adayların posta adreslerine, adına bireysel emeklilik aracılığını yapacakları şirketler aracılığıyla 
başvuran adaylar için ise adaya ulaştırılmak üzere ilgili şirkete bildirilir. Sınav ücretinin, iadesi talep 
edilmişse, T.C. kimlik no ve hesap no bilgilerinin yer aldığı doğru ve eksiksiz yazılmış iade talep 
dilekçesi tarihinden itibaren on iş günü içinde başvuran adaylara iade edilir veya başvuru 
belgelerindeki eksiklik ve hatalar aday tarafından giderilerek başvurunun EGM tarafından işleme 
alınmasına kadar bekletilir.   
 
Sınav kapasitesine ve gelen başvuru sayısına bağlı olarak, sınava katılacak aday sayısının her 
şirket için eşit dağılımı sağlanır.  
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7. Sınav Yeri ve Tarihi ile Sınava Girecek Olanların Duyurulması 
 
e-BEAS’a girecek kişilerin başvuruları incelendikten sonra, sınava girmesi uygun bulunanların 
isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati, sınavın yapılacağı tarihten en az yedi gün önce EGM’nin 
internet sitesinde duyurulur. Duyuru sonrasında sınav yeri, tarihi ve saatinde meydana gelebilecek 
değişiklikler yine belirtilen internet sitesinde duyurulur.  
 
 
8. Sınav Giriş Belgesi  
 
e-BEAS’a girmesi uygun bulunan adaylar, sınav duyuru tarihinden itibaren EGM internet sitesinden 
sınav giriş belgelerini alırlar. Yanında sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi bulunmayan 
adaylar sınava giremezler. 
 
 
9. Sınav Salonuna Kabul 
 
Adaylar sınav saatinden onbeş dakika önce sınav salonuna kabul edilir ve aşağıda belirtilen 
hususların kontrolü sınav gözetmenleri tarafından yapılır. 
 
 
9.1. Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Gerekli Belgeler 
 
a) Sınav giriş belgesi,  
b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı sürücü belgesi, yabancı 

uyruklular için pasaport, 
 
 
9.2. Diğer Hususlar 
 
Sınava girerken adayların yanlarında çağrı cihazı, cep telefonu, hesap makinesi vb. haberleşme 
araçları ile taşınabilir bilgisayar ve basılı veya yazılı doküman bulundurmamaları gerekmektedir. 
Aksi durumda bu adaylar sınava alınmazlar. Gerektiği durumlarda bilgisayarlarda yüklü olan hesap 
makinesi programı kullanılabilir. 
 
 
10. Sınav Konuları 
 
Sınav konuları aşağıdaki başlıklardan oluşur.  
 
a) Temel İşletme ve İktisat 
b) Finans ve Yatırım Araçları 
c) Sigortacılık  
d) Satış Yönetimi ve Pazarlama 
e) Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat 
 
 
11. Sınav Süresi ve Şekli 
 
e-BEAS elektronik ortamda yapılır ve sorular çoktan seçmelidir.  
 
Soru seti sınav esnasında çevrimiçi çalışır ve her adaya farklı soru seti gelecek biçimde 
bilgisayarlara yüklenir.Adayın soru setinde şıkların dizilimi de farklılık gösterir. 
Her adaya sınav gözetmeni tarafından, bir kullanıcı adı ve şifresi verilir. Kullanıcı adı ve şifresi, 
adaylar sınav salonuna alındıktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra sınav giriş belgesi 
karşılığında verilir. 
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Sınav süresi 90 dakikadır. Sınav süresi adayın kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini bilgisayara 
kodlamasından ve sınavı başlat butonuna basmasından sonra başlar. 
 
Sınav başlama saatinde sınav salonunda bulunmayan adaylar, sınav başladıktan sonra hiçbir 
şekilde sınav salonuna alınmazlar ve sınava girme haklarını kaybederler.  
 

 
12. Gözetmenler, Yetki ve Sorumlulukları 
 
Üniversitelerde yapılan sınavlarda EGM Dış İlişkiler ve Bilgilendirme Bölümü görevlilerinden bir ve 
sınavın yapıldığı üniversite bünyesinden bir olmak üzere iki gözetmen bulunur. Sınav salonunun 
bulunduğu üniversitenin bilgi işlem sorumlusu, olası teknik aksaklıklara müdahale etmek üzere 
sınav süresince gözetmenlere eşlik eder. 
 
Gözetmenlerin yetki ve sorumlulukları; 
 
a) Sınav öncesi sınav yeri ve bilgisayarların güvenliğini kontrol etmek,  
b) Adayların sınav giriş belgelerini ve kimlik bilgilerini kontrol etmek, imza formunu adaylara 

imzalatmak, 
c) Sınav giriş belgelerini adaylardan toplayarak kullanıcı adı ve şifrelerini adaylara dağıtmak, 
d) Adayların yanlarında bulundurmamaları gereken cihazların kontrolünü yapmak, 
e) Sınav sürecini başlatmak, 
f) Sınav esnasında sınav ekranındaki adayın ismi ile masa üzerinde bulunan kimlik belgesinin 

kontrolünü yapmak, 
g) Olası teknik aksaklıklar nedeniyle ara vermek zorunda kalan adayın sınava devam etmesini 

sağlamak, 
h) Olası teknik aksaklıklar aynı gün ve aynı salonda yapılacak bir sonraki sınavın yapılmasını 

engelleyecek derecede süre kaybına sebebiyet verecek ise sınavı iptal etmek ve konuyla ilgili 
tutanak düzenlemek, 

i) Sınavda kopya çekme veya verme hususlarının tespiti halinde ilgili adayın sınavını geçersiz 
kılmak ve konuyla ilgili tutanak düzenlemek, 

j)  Aday soru setinin önceden bilindiğinin veya toplu kopya girişiminde bulunulduğunun tespiti 
halinde, katılanların tümü veya bir kısmı için geçerli olmak üzere sınavı geçersiz kılmak ve 
konuyla ilgili tutanak düzenlemek, 

k) Sınav sorularının adaylar tarafından sınav salonu dışına çıkarılmamasını sağlamak. 
 
 
13. Değerlendirme ve Puanlama Esasları 
 
e-BEAS sonuçlarının değerlendirilmesi EGM tarafından yapılır. 
 
Yönetmelik’in 5 inci maddesine göre sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 100 üzerinden en 
az 65 olması gerekmektedir. Yanlış cevaplanan sorular doğru cevapları etkilemez. 
 
 
 
Tüm sorular eşit ağırlıklıdır. Her bölümün içerdiği soru sayısı aşağıdaki gibidir. 
 

MODÜL SORU SAYISI 

Temel İşletme ve İktisat 5 

Finans ve Yatırım Araçları  20 

Sigortacılık 5 

Satış Yönetimi ve Pazarlama 15 

Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili 
Diğer Mevzuat 

55 

TOPLAM 100 
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14. Sınav Sonuçlarını Duyurma 

 
Sınav sonuçları, EGM’nin internet sitesinde duyurulur. Sınav sonuç belgesi, EGM’nin internet 
sitesinde aday adına oluşturulan güvenli sayfadan iletilir. Şirket aracılığıyla başvuran adaylar için 
ise, kendilerine iletilmek üzere ilgili şirketlere gönderilir. 

 
 
15. Lisans Belgesi 

 
Yönetmelik’in 12 inci maddesi gereği 4 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartları taşıyan 
kişiler için düzenlenen lisans belgesi EGM tarafından EGM’nin internet sitesinde aday adına 
oluşturulan güvenli sayfadan iletilir.  
 

 
16. Sınavın Geçersiz Sayılması ve İptali 
 
Yönetmelik’in 10 uncu maddesi gereğince aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde adayların 
sınavları geçersiz sayılır; 
 

a) Sınava katılanlardan gerçek dışı beyanda bulunduğu, sınava girme koşullarını taşımadığı 
sonradan anlaşılanlar ile sınavlarda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin sınavları 
geçersiz sayılır. Bu kişiler, üç yıl süreyle açılacak sınavlara giremezler. 

b) EGM, aday soru setinin önceden bilindiğinin veya toplu kopya girişiminde bulunulduğunun 
tespiti halinde, katılanların tümünün veya bir kısmının sınavını geçersiz sayar.  

c) Sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil eden olay veya koşulların ortaya çıkması halinde 
EGM sınavı iptal edebilir.  

 

 
17. Sınav Sonuçlarına İtiraz 
 
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilgiliye tebliğ edilme tarihinden itibaren 10 iş günü içinde, 
EGM’nin internet sitesinden temin edilebilecek olan itiraz dilekçesi ile EGM’ye yapılır. Süresi 
içerisinde yapılan itirazlar, Yönetmelik’in 11 inci maddesindeki hüküm uyarınca, itiraz dilekçesi (EK-
5)  ve sınav ücretinin azami yüzde onu tutarında olan 34 TL’lik itiraz ücretinin yatırıldığına dair 
banka dekontunun EGM’ye ulaşmasını takip eden 30 gün içinde itiraz komisyonu tarafından 
incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz eden kişiye gerekçeli ve yazılı olarak bildirilir. 
 
Yönetmelik’in 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereği, itiraz dilekçesinde itiraza neden 
olan husus açıkça yazılmalıdır. İtiraz, sınav sorularına yönelik ise soru numarası dilekçede 
belirtilmelidir. Üzerinde isim, adres, tarih, imza ve T.C. kimlik numarası taşımayan dilekçeler 
değerlendirmeye alınmaz.  

  
 
18. Sınavda Başarısız Olan Adayların Hakları 
 
e-BEAS’ta başarısız olan adaylar, sınav sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın yeniden 
sınava girebilir, sınav sonuçlarına itiraz edebilir.  
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EK-1 
MÜSTEŞARLIKÇA UYGUN GÖRÜLEN PROGRAMLAR LİSTESİ 

T
O

P
T

A
N

 V
E

 

P
E

R
A

K
E

N
D

E
 S

A
T

IŞ
 

Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi 

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 

Mağaza İşletmeciliği 

Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak ve Emlak Yönetimi 

P
A

Z
A

R
L

A
M

A
 V

E
 D

IŞ
 T

İC
A

R
E

T
 

Uluslararası Ticaret 

Dış Ticaret 

Uluslararası Ticaret Yönetimi 

Dış Ticaret 

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği 

Gümrük İşleri 

Gümrük İşletme 

İthalat -İhracat 

Halkla İlişkiler 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

İletişim ve Halkla İlişkiler 

İnternet ile Pazarlama 

Pazarlama 

Elektronik Ticaret 

E-Ticaret 

Pazarlama 

Pazarlama ve Satış 

Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama 

Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık 

Reklamcılık Yönetimi 

Satış ve Reklam Yönetimi 

Satış Yönetimi 

Tarımsal Pazarlama 

Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama 

F
İN

A
N

S
-B

A
N

K
A

C
IL

IK
 V

E
 

S
İG

O
R

T
A

C
IL

IK
 

Borsa ve Finans 

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 

Emtia Borsası 

Finans 

Finans ve Muhasebe 

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 

Para ve Sermaye Yönetimi 

Sermaye Piyasası ve Borsa 

Maliye/ Maliye MYO Maliye 

Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi 

Bankacılık ve Sigortacılık 

Sigortacılık 

Banka ve Sigorta Yönetimi 

Bankacılık 

Bankacılık ve Sigortacılık 
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M
U

H
A

S
E

B
E

 

v
e
 V

E
R

G
İ Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Bilgisayar Destekli Muhasebe 

Muhasebe 

Y
Ö

N
E

T
İM

 V
E

 O
R

G
A

N
İZ

A
S

Y
O

N
 

Endüstriyel Yönetim 

İşletme Yönetimi 

Genel İşletme 

Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı 

İş İdaresi 

İşletme (Uzaktan Eğitim) 

İşletme / İşletmecilik 

İşletme Yönetimi 

Orta Kademe Yöneticiliği 

Orta Kademe Yöneticilik 

Tarım İşletmeciliği 

Ticaret ve Yönetim 

İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi 

Personel Yönetimi 
İnsan Kaynakları Yönetimi 

İnsan Kaynakları 

Kargo 

Lojistik 

Lojistik 

Kargo Hizmetleri 

Uluslararası Lojistik 

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi 

Kooperatifçilik 
Kooperatifçilik 

Tarımsal Kooperatifçilik 

Tarımsal İşletmecilik   

 İktisat  

B
Ü

R
O

 

H
İZ

M
E

T
L

E
R

İ 
v
e
 

S
E

K
R

E
T

E
R

L
İK

 

Sekreterlik 

Büro Yönetimi ve Yöneticiliği 
Asistanlığı  

Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Büro Yönetimi 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik  
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EK-2 

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-BEAS) 
ADAY BAŞVURU FORMU 

Başvuru Referans Kodu : 

Kişi Özlük Bilgileri  

Uyruk :     
FOTOĞRAF 

 
(Lütfen çerçevenin 
dışına taşırmadan 

yapıştırınız. 
Zımba 

kullanmayınız.) 

 TC Kimlik Numarası / Pasaport Numarası :     

 Adı :     

 İkinci Adı :     

 Soyadı :     

 Doğum Tarihi :     

 Doğum Yeri :     

 Ana Adı :     

 Baba Adı :     

 Cinsiyet :     

 Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl - İlçe :     

 Cilt No :     

 Aile Sıra No :     

 Sıra No :     

 Yabancı Uyruklular İçin Çalışma İzni :      

 Çalışma İzni Süreli ise Bitiş Tarihi :       

 5203 sayılı Kanunla tanımlanmış hakları 
kullanıyorum :   

   

Lütfen Çalışma İzninizin onaylı bir kopyasını başvuru belgelerine eklemeyi unutmayınız ! 

Sınava Başvuru Şekli  

  Bireysel  Emeklilik Şirketi Aracılığıyla (Emeklilik Şirketi Unvanı) 

Sınav Yeri Tercihi  

 1. Tercih :     

 2. Tercih :     

Sınav Ücreti  

 Sınav Ücreti:     

Fatura Düzenlenecek Kişi/Kurum Bilgileri  

Unvan :     

Vergi Dairesi :     

Vergi Kimlik Numarası :     

Fatura Adresi :     

Eğitim Bilgileri  

 Öğrenim Durumu :     Mezun      Öğrenci  

 En Son Mezun/Öğrenci Olunan Okulun Adı :      

 Bölümü :      

Programı :    

 İli :      

 Mezuniyet Yılı :      

Adayın Adı Soyadı ve İmzası   
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İletişim Bilgileri  

 İkametgah Adresi :      

 İkamet Edilen Ülke :     

 İkamet Edilen İl :     

 İkamet Edilen İlçe :     

 İkamet Edilen Adres Posta Kodu :     

 Telefon (Sabit) :    (  )   

 Telefon (Mobil) :    (  )   

 e-posta Adresi(Kişisel) :     

Adayın İmza Örneği  (iki adet ve çizgilerin dışına taşmayacak şekilde) 

(1) (2) 

    

 

Adayın Beyanı  

Adaylar aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyup, imzalayacaklardır. İmzasız başvurular kabul edilmez. 

1- Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS) başvuru koşullarına uygun olduğumu, iki sayfadan oluşan sınav 
başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında 
Yönetmelik’in 10. maddesindeki hüküm gereği sınava başvuru ve lisans belgesi alma koşullarına uymadığımın veya 
gerçek dışı beyanda bulunduğumun sonradan tespiti veya sınavda kopya çektiğimin veya kopya verdiğimin tespiti 
halinde girdiğim sınav sonuçlarının geçersiz sayılacağını ve 3 yıl süreyle hiçbir e-BEAS’a giremeyeceğimi, sicile 
kaydolurken ve tanıtım kartı alırken Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından talep edilecek tüm bilgi ve belgeleri 
vereceğimi, aksi durumda oluşabilecek tüm sonuçları şimdiden kabul ederim. 
2- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesinde belirtildiği üzere, sınavın gerçekleştirilmesine 
engel teşkil eden teknik veya diğer olay veya koşulların varlığı halinde, EGM tarafından katılanların tümünün veya bir 
kısmının sınavının iptal edilebileceğini, böyle bir durumda yatırmış olduğum sınav ücretinin başvuru formumda 
belirttiğim şekilde ya gireceğim bir sonraki sınav ücretine mahsup edileceğini ya da talep ettiğim takdirde EGM’ye 
göndereceğim dilekçede belirtilen banka hesap numarasına gönderilmek suretiyle iade edileceğini, bunun dışında 
başka bir hak iddia edemeyeceğimi kabul ederim. 
3- Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde EGM nezdinde itiraz 
edebileceğimi, sonuçların bireysel başvuran adaylara EGM’nin internet sitesinde aday adına oluşturulan güvenli 
sayfadan iletileceğini, adına bireysel emeklilik aracılığı yaptıkları şirketler aracılığıyla başvuran adayların ise adaya 
ulaştırılmak üzere şirket adresine tebliğ edileceğini bildiğimi kabul ederim. 
4- Müflis olmadığımı, konkordato ilan etmediğimi, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 

sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok 
etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmadığımı 
beyan ederim. Belirttiğim bilgilerin tümünün doğru olduğunu, gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığımı; bireysel emeklilik 
aracısı olma koşullarını taşımadığımın sonradan anlaşılması halinde tüm cezai yaptırımları kabul edeceğimi beyan 
ederim. 

Tarih Adayın Adı Soyadı Adayın İmzası 
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EK-3 
 

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-BEAS) 

ADAY LİSTESİ 

          

ŞİRKET UNVANI: 

Sıra 
No. 

Adı Soyadı TC Kimlik No./Pasaport No  

1        

2      

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23      

24       

25       

26       

27       

28       

Yukarıdaki listede bulunan adayların "Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik" in 4 üncü maddesi 
hükümlerine uygunluğunu, bilgilerin doğruluğunu ve listedeki adaylara ait sınav giriş ücretlerinin ilişikteki 
dekontta görüldüğü gibi ödendiğini şirketimiz taahhüt etmektedir.  

Kaşe-İmza-Tarih 
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EK-4a 

 

 
ÇALIŞMA BELGESİ 

 
Çalışanın       
                  
Adı:     :    : 
Soyadı:    
TC Kimlik Numarası:        
Sosyal Güvenlik Sicil Numarası:    
Görevi:    
İşe Başlama Tarihi:   
İşten Ayrılma Tarihi: 
 
 
 
Çalıştığı İşyerinin       
       
Unvanı:    : 
Sosyal Güvenlik Sicil Numarası:  
Faaliyet Alanı:    
İşyerinde Yapılan İş Kolu:  
 
 
 
   
 
Yukarıda kimliği ve çalıştığı işyeri belirtilen kişi, yukarıda belirtilen tarihler arasında 
işyerimizde/işyerinde çalışmıştır / halen çalışmaktadır. 
 
 
        Tarih 
        Kaşe-İmza  
 
          
Tarih  … /… /…….          Kaşe-İmza 
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EK-4b 
 
 
 

ARACI KURUM SAHİBİ/ORTAĞI OLARAK GÖREV YAPAN KİŞİLER İÇİN BELGE 

 
 
Adı:    : 
Soyadı:    
TC Kimlik Numarası:       
Sosyal Güvenlik Sicil Numarası:    
 
Ortağı Olduğu İşyerinin  
  
Unvanı:    : 
Vergi Numarası:  
Faaliyet Alanı:    
 
Ortaklık Başlangıç Tarihi:   
Ortaklık Bitiş Tarihi:    
 
Adı geçen kişinin ortağı / sahibi bulunduğu yukarıda unvanı belirtilen aracı kurum  .../.../…… ve 
…/…/……(devam ediyor) tarihleri arasında Kurumumuzun acentesi olarak faaliyet göstermiştir.  
 
        
        Tarih 
        Kaşe-İmza  
 
       
Tarih … /… /…….       Emeklilik / Sigorta Şirketi  
         Kaşe-İmza  
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                                              EK-5 

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-BEAS) SONUCUNA 

İTİRAZ DİLEKÇESİ 

 

4632  sayılı Kanun ve bu Kanun’a istinaden çıkarılan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre ..../..../20.… tarihinde düzenlenen e-BEAS sonucumun yeniden 
değerlendirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim. 

 

Adı :  

Soyadı :  

T.C. Kimlik No./Pasaport No. :  

Adresi   : 

 

Sınav Yeri :  

Sınav Tarihi :  

Sınav Saati :  

Sınav No. :  

İtiraz ve itiraza konu soru 
numaraları 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih  … /… /…….                                 Adı Soyadı                                              İmza 


