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Resmi Gazete No : 25511 
Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2004 
 
Devlet Bakanlığından: 

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

MADDE 1- 03/03/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
 
    "c) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına 
aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmış olmamak, 
taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut 
basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve 
istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara 
para aklama veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs 
suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, karşılıksız çek keşide etmiş olmaktan 
hüküm giymemiş olmak", 
 
    "Bu Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi kapsamında belirtilen emeklilik şirketi dışındaki tüzel kişiler 
yanında çalışan bireysel emeklilik aracılarının şirketle olan ilişkileri tüzel kişi aracılığıyla düzenlenir." 
 
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, (f) bendi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
 
    a) Eksiksiz olarak doldurulmuş fotoğraflı ve imzalı Başvuru Formu, 
 
    b) Nüfus cüzdanının onaylı bir örneği, 
 
    c) Eğitim durumunu gösteren belgenin onaylı bir örneği, 
 
    d) Bir adet fotoğraf, 
 
    f) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen özelliği taşıdığına ilişkin 
beyan," 
 
"Sınava başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar; birinci fıkranın (b) bendinde istenen belge yerine 
pasaportun noter onaylı bir örneğini, yabancı uyruklu veya diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim 
kurumundan almış olanlar; (c) bendinde istenen belgeye ilişkin yüksek- öğrenim kurumu tarafından 
verilecek denklik belgesinin onaylı bir örneğini vermelidir." 
 
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
 
"Sınavda başarılı sayılmak için alınan notun yüz üzerinden en az altmışbeş olması geekir. Sınavda 
başarısız olanlar yeniden sınava girebilir." 
 
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
 
"Gerekli görülmesi halinde Emeklilik Gözetim Merkezi, başvuru sahibinden sınav başvurusu sırasında 
istenilen bilgi ve belgeleri yenilemelerini ve nüfus dairesinden alınmış nüfus kayıt belgelerini 
göndermelerini isteyebilir." 
 
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
"Geçici 1 inci madde kapsamında bulunan kişiler lise mezunu olmaları şartıyla bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde açılacak sınavlara girmeleri halinde bu 
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Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz. Bu kişiler sınava giriş 
için aranan belgelere ek olarak, çalışma süresini gösterir şirketlerden veya bağlı bulunduğu sosyal 
güvenlik kurumundan alınan, çalışılan kurum, çalışma tarihleri ve sosyal güvenlik sicil numarası 
bilgilerini içeren belgeyi verirler. Bu kişilerinde bir yıl içerisinde sınava girmeleri zorunludur ve 
sınava girmiş ancak başarılı olmamış kişiler için sınava girme süresini Müsteşarlık gerekli gördüğü 
takdirde azami bir yıl uzatabilir." 
 
"Bu kişilerin yüksek öğrenim kurumlarında eğitimlerini sürdürmeleri halinde, bu kurumlardan alınan 
öğrenim belgesi Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki belge yerine 
verilebilir." 
 
MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 
 
 
 
 


