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YÖNETMELİK

S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KATILIM ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTACILIK VE

BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, katılım esasları çerçeves�nde s�gortacılık ve b�reysel emekl�l�k

faal�yetler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Türk�ye’de katılım esasları çerçeves�nde faal�yet gösteren s�gorta, reasürans

ve emekl�l�k ş�rketler�n�, s�gorta kooperat�fler�n� ve özel kanunları uyarınca s�gorta sözleşmes� yapan kuruluşları;
katılım esaslı faal�yetler� �le sınırlı olmak üzere b�rl�k, b�r�m, büro, merkez, kom�te, hesap ve havuzlar, aracılar,
eksperler ve aktüerler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 3/6/2007 tar�hl� ve 5684 sayılı S�gortacılık Kanununun ek 1 �nc� maddes� �le

28/3/2001 tar�hl� ve 4632 sayılı B�reysel Emekl�l�k Tasarruf ve Yatırım S�stem� Kanununun 26 ncı maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) B�rl�k: Türk�ye S�gorta, Reasürans ve Emekl�l�k Ş�rketler� B�rl�ğ�n�,
b) Danışma kom�tes�: S�gortacılık ve b�reysel emekl�l�k faal�yetler�n�n katılım esasları çerçeves�nde �crasını

tem�nde görev alan kom�tey�,
c) Katılım emekl�l�k fonu: Emekl�l�k ş�rketler�nce katılım esasları çerçeves�nde oluşturulan ve unvanında

katılım �bares� geçen emekl�l�k yatırım fonunu,
ç) Katılım esasları: S�gortacılık veya b�reysel emekl�l�k faal�yetler�n�n bu Yönetmel�k çerçeves�nde �cra

ed�lmes�n� sağlamak amacıyla danışma kom�tes�nce �lg�l� hükümler esas alınarak tesp�t ed�len usul ve esasları,
d) Katılım s�gortacılığı: Katılım esaslarına göre �cra ed�len s�gortacılık faal�yet�n�,
e) Kurul: S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
f) Kuruluş: Katılım esaslı ürün veya h�zmet� bulunan veya bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde faal�yet

gösteren ş�rketler aracılığıyla ürün ve h�zmet sunan Tarım S�gortaları Havuzu ve Doğal Afet S�gortaları Kurumunu;
söz konusu ş�rketlerden gelen katkı payları �le görev�n� �fa eden Güvence Hesabı, Türk�ye Motorlu Taşıt Bürosu �le
d�ğer �lg�l� havuz, fon, hesaplar �le bunları uhdes�nde bulunduran ş�rket�,

g) Kurum: S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
ğ) Ş�rket: Katılım esaslarına göre faal�yet gösteren 5684 sayılı Kanuna tâb� s�gorta, reasürans ş�rket� ve s�gorta

kooperat�f� �le 4632 sayılı Kanuna tâb� emekl�l�k ş�rket�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamaya İl�şk�n Esaslar

Uygulamaya �l�şk�n genel esaslar
MADDE 5 – (1) Ş�rket, faal�yetler�n�n katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve tak�b� maksadıyla

bünyes�nde danışma kom�tes� oluşturur.
(2) Ş�rketçe sunulacak ürün ve h�zmetler �le düzenlenecek form, sözleşme, pol�çe ve b�lg�lend�rme met�nler�

danışma kom�tes�n�n onayına tab�d�r. Danışma kom�tes�nce uygun görülmeyen ürün ve h�zmetler satılamaz, konu ve
r�skler tem�nat altına alınamaz ve bu konu ve r�sklerden fayda tem�n ed�lemez.

(3) Ş�rkete �nt�kal eden ödemelerde, ş�rketçe yapılan ödemelerde, yatırım yapılacak varlıkların seç�m�,
değerlend�r�lmes� �le nak�t yönet�m�nde ve ş�rket�n �lg�l� d�ğer f�nansal faal�yetler�nde katılım esasları çerçeves�nde
hareket ed�l�r.

(4) Bu madde çerçeves�nde faal�yet gösteren ş�rketler, unvanlarında gerekl� tesc�l �şlemler�n�n yapılması
kaydıyla katılım �bares�n� kullanab�l�rler. Bu ş�rketler�n, ş�rket esas sözleşmeler�nde katılım esaslı faal�yetlere
değ�nmeler�, ürün tanıtımı, form, sözleşme ve pol�çelerde katılım �bares�ne yer vermeler� zorunludur.

Uygulamaya �l�şk�n özel esaslar
MADDE 6 – (1) Ş�rket; dayanışma, yardımlaşma, fon veya hesapların ayırımı g�b� esaslara dayalı farklı b�r

faal�yet model� uygulayab�l�r. Söz konusu model�n danışma kom�tes�nce onaylanması ve bu Yönetmel�k hükümler�ne
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aykırılık oluşturmayacak şek�lde uygulanması zorunludur.
(2) Katılım esasları çerçeves�nde faal�yet gösteren ş�rketler �le reasürans, koasürans ve retrosesyon faal�yetler�

yürütülmes� esastır. Söz konusu faal�yetlere �l�şk�n �ht�yaç duyulan �şb�rl�ğ�, ürün ve h�zmet�n bulunamaması
durumunda, danışma kom�tes�n�n onayı alınmak şartıyla ve bel�rl� süre ve alanlar �le sınırlı olmak üzere d�ğer
ş�rketlerle bu faal�yetler yürütüleb�l�r.

(3) Ş�rketler�n katılım faal�yetler� �le doğrudan �lg�l� b�r�mler�nde bu Yönetmel�k hükümler�n� uygulayab�lecek
gerekl� eğ�t�m ve donanıma sah�p olan ş�rket personel� çalıştırılması zorunludur. Katılım b�r�m� har�c�ndek� �lg�l� d�ğer
b�r�m personel�n�n katılım f�nans alanında l�sans veya l�sansüstü programlardan b�r�nden mezun olması veya Kurumca
uygun görülecek ulusal veya uluslararası sert�f�ka sah�b� olması zorunludur.

(4) Tekn�k personel unvanına sah�p aracıların ve b�reysel emekl�l�k aracılarının bu Yönetmel�k kapsamında
faal�yet gösteren ş�rket ve kuruluşlarla çalışab�lmes�,  S�gortacılık Eğ�t�m Merkez� ve Emekl�l�k Gözet�m Merkez�
tarafından yapılacak �lg�l� eğ�t�m ve sınavlara katılmaları �le mümkündür. Katılım esasları ve uygulamasına �l�şk�n
konular tekn�k personel eğ�t�m�ne ve sınavına, b�reysel emekl�l�k aracıları sınavına ve tamamlayıcı eğ�t�m programına
dâh�l ed�l�r.

(5) Kuruluşlar, katılım s�gortacılığı faal�yetler� �le sınırlı olmak üzere aşağıda bel�rt�len hususları yer�ne
get�rmekle yükümlüdür:

a) Bünyes�nde danışma kom�tes� oluşturmak veya danışma kom�tes� fonks�yonunu dışarıdan h�zmet alımı �le
gerçekleşt�rmek.

b) Varsa katılım esasları çerçeves�nde sunulması planlanan ürün veya h�zmetlerde, düzenlenecek form,
sözleşme, pol�çe ve b�lg�lend�rme met�nler�nde, havuz, fon ve hesapların yönet�m�nde danışma kom�tes�n�n onayını
almak.

c) Bünyes�nde katılım uyum b�r�m� kurmak veya katılım uyum b�r�m� faal�yetler�nden sorumlu olmak üzere
katılım f�nans alanında l�sans veya l�sansüstü programlardan b�r�nden mezun olan veya Kurumca uygun görülecek
ulusal veya uluslararası sert�f�ka sah�b� yeterl� sayıda personel tahs�s etmek.

ç) Katılım esaslı faal�yet gösteren ş�rketlerden gelen f�nansal varlıkları ayrı fon, havuz veya hesaplar üzer�nden
katılım esasları çerçeves�nde yönetmek.

d) Katılım esaslı faal�yet gösteren ş�rketler�n aracılığıyla satılan ürün ve h�zmet bedeller�n�n yönet�m�nde,
yatırım yapılacak varlıkların seç�m�, değerlend�r�lmes� �le nak�t yönet�m�nde, kuruluşça bu ürün ve h�zmetlere �l�şk�n
yapılan ödemelerde ve kuruluşun bu kapsamdak� d�ğer f�nansal faal�yetler�nde katılım esasları çerçeves�nde hareket
etmek.

e) Bu fon, havuz veya hesaplara a�t g�r�ş, yatırım ve çıkışların katılım s�gortacılığı dışındak� faal�yetlere a�t
fon, havuz ve hesaplar �le karışmaması �ç�n gerekl� tedb�rler� almak.

f) Katılım �ç denet�m raporunu 12 nc� maddede yer alan hükümler çerçeves�nde düzenlemek.
(6) Emekl�l�k ş�rket�n�n katılım esaslı faal�yette bulunab�lmes� �ç�n unvanında katılım �bares� bulunan

emekl�l�k planı kurması zorunludur. Katılım emekl�l�k planına sadece katılım emekl�l�k fonları dâh�l ed�leb�l�r.
(7) Katılım esaslarına uygunluğu danışma kom�tes�nce onaylanması gereken b�reysel emekl�l�k faal�yetler�

aşağıda sayılmıştır:
a) Katılım emekl�l�k fonlarının kurulması.
b) Portföylere alınan varlıkların seç�m�.
c) Kes�nt� yapısı, sunulan ek faydalar ve plan kapsamındak� d�ğer hususlar. 
ç) Katkı payı tahs�latı, cayma, ayrılma, aktarım ve emekl�l�k �şlemler�nde nak�t olarak yönet�len tutarların

�şlem gördüğü hesapların seç�m�.
(8) Yed�nc� fıkrada sayılan faal�yetler�n danışma kom�tes�nce onaylandığı şekl�yle uygulanmasından ş�rket

yönet�m kurulu sorumludur.
(9) Katılım esaslı hayat s�gortacılığı faal�yet�nde bulunmayan ve emekl�l�k fonlarının tamamı katılım emekl�l�k

fonlarından oluşmayan ş�rket, danışma kom�tes� fonks�yonunu dışarıdan h�zmet alımı �le gerçekleşt�reb�l�r. Söz konusu
ş�rket, bünyes�nde katılım uyum b�r�m� kurar veya katılım uyum b�r�m�n�n faal�yetler�nden sorumlu yeterl� sayıda
personel görevlend�r�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Kom�tes�ne İl�şk�n Esaslar

Danışma kom�tes�
MADDE 7 – (1) Ş�rket veya kuruluş bünyes�nde oluşturulan danışma kom�tes�, ş�rket veya kuruluş yönet�m

kuruluna bağlı olarak faal�yet göster�r. Danışma kom�tes� raporlamayı doğrudan ş�rket veya kuruluş yönet�m kuruluna
yapar.

Danışma kom�tes�n�n görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Danışma kom�tes�n�n görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Katılım esasları çerçeves�nde ürün ve h�zmet gel�şt�rme ve s�stem �y�leşt�rme süreçler�ne, pol�t�ka ve

prosedürler�n oluşturulmasına katkıda bulunmak.
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b) Sunulacak ürün ve h�zmetler �le düzenlenecek form, sözleşme, pol�çe ve b�lg�lend�rme met�nler�ne onay
vermek.

c) Ş�rket faal�yetler�n�n katılım esaslarına uyumuna �l�şk�n soruları cevaplamak, gerek�rse alternat�f çözümler
sunmak.

ç) Katılım esaslarının uygulanması ve katılım f�nans alanında Ülkem�z ve dünyadak� gel�şmeler hususunda
yönet�m kuruluna ve �lg�l� b�r�mlere danışmanlık yapmak.

d) Sunulan ürün ve h�zmetler �le faal�yetler�n katılım esasları �le uyumlu yürütülüp yürütülmed�ğ�ne �l�şk�n
yılda en az b�r defa olmak üzere uygunluk görüşü vermek.

e) Yılda en az b�r kez olmak üzere ş�rket ve kuruluş nezd�nde katılım esaslarına �l�şk�n eğ�t�m vermek.
Danışma kom�tes� üyeler�n�n görevlend�r�lme şartları
MADDE 9 – (1) Danışma kom�tes� asgar� üç üyeden oluşur. Üyeler�n görev süres� azam� üç yıldır. Görev

süres� b�ten üye tekrar seç�leb�l�r. Görev süres�n�n b�tmes�, görev�n�n sonlandırılması, �st�fa g�b� nedenlerle boşalan üye
yer�ne en geç �k� ay �çer�s�nde yen�s� seç�l�r. Üyelerden en az üçte �k�s�n�n yurt �ç�nde yerleş�k olması zorunludur.

 (2) Danışma kom�tes� üyeler�n�n asgar� üçte �k�s�n�n, İslam� �l�mler veya deng� alanlarda en az l�sans
düzey�nde öğren�m görmüş olması, d�ğer üyeler�n �se katılım f�nans alanında l�sans ya da l�sansüstü dereces�ne sah�p
olmanın yanı sıra, f�nans alanında en az beş yıl meslek� deney�me sah�p olması zorunludur.

(3) Danışma kom�tes� üyeler�n�n; görevlend�r�lme tar�h�nden öncek� son b�r yıl �çer�s�nde ş�rkette veya
kuruluşta çalışmamış olması, eş ve/veya çocuklarının ş�rket veya kuruluşta yönet�c� poz�syonunda olmaması, ş�rket
veya kuruluşun hâk�m ortağının, yönet�m kurulu üyeler�n�n veya genel müdürünün eş� veya �k�nc� dereceye kadar (bu
derece dâh�l) kan veya sıhrî hısımı olmaması gerek�r.

(4) Yönet�m kurulunca danışma kom�tes� üyes� olarak görevlend�r�lecek k�ş�ler�n eğ�t�m�ne ve meslek�
deney�m�ne �l�şk�n b�lg� ve belgeler �le b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len hususlara �l�şk�n beyanı Kuruma b�ld�r�l�r.
B�ld�r�m�n Kuruma ulaştığı tar�hten �t�baren on �ş günü �çer�s�nde Kurumca olumsuz görüş b�ld�r�lmemes� durumunda
�lg�l� k�ş�ler�n görevlend�rmes� yapılab�l�r.

(5) Üyeler�n görevler�ne veya dışarıdan alınan danışma kom�tes� h�zmet�ne yönet�m kurulunun oy b�rl�ğ�yle
alınan kararı �le son ver�leb�l�r. Oy b�rl�ğ�yle alınan kararın Kuruma b�ld�r�m�nden �t�baren on �ş günü �çer�s�nde
Kurumca olumsuz görüş b�ld�r�lmemes� durumunda �lg�l� k�ş�ler�n görevler�ne veya dışarıdan alınan h�zmete son
ver�lm�ş sayılır.

Danışma kom�tes�n�n çalışma esasları
MADDE 10 – (1) Danışma kom�tes�, kend� üyeler� arasından b�r başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde

görev yapmak üzere b�r başkan vek�l� seçer. Danışma kom�tes�, ayda asgar� b�r kez olmak üzere gerekl� görülen
hallerde danışma kom�tes� başkanı veya vek�l�n�n çağrısı �le toplanır.

(2) Danışma kom�tes� üye tam sayısının en az üçte �k�s� �le toplanır. Danışma kom�tes� toplantıları üyeler�n
bazılarının veya tamamının elektron�k ortamda katılması yoluyla da �cra ed�leb�l�r.

(3) Danışma kom�tes�n�n karar yeter sayısı her koşulda, üye tam sayısının çoğunluğudur. Kararlar üyeler
tarafından �mzalanır. Muhal�f kalan üyeler muhalefet gerekçeler�n� karar tar�h�nden �t�baren yed� gün �çer�s�nde katılım
uyum b�r�m�ne b�ld�r�r. Kararlar; �ncelenen ve tartışılan konunun özet�, kararın gerekçes�, dayanağı ve varsa muhal�f
üyeler�n gerekçeler� �le kayıt altına alınır. Kararları �mzalamayan veya karşı oy gerekçes�n� süres�nde b�ld�rmeyen
üyeler toplantıya katılmamış sayılır.

(4) B�r k�ş� aynı anda en fazla �k� ş�rket�n danışma kom�tes�nde görev alab�l�r. Kuruluşlar ve faal�yetler�n�n
tamamı katılım esaslı olmayan emekl�l�k ş�rketler� �ç�n bu şart aranmaz. Kurul görev alınab�lecek ş�rket veya kuruluş
sayısını artırmaya veya azaltmaya yetk�l�d�r.

(5) B�rden fazla ş�rket ve/veya kuruluşta görev yapan ya da b�rden fazla ş�rket veya kuruluşa h�zmet sunan
danışma kom�tes� üyeler� görev yaptığı ş�rket ve/veya kuruluşla �lg�l� b�lg�ler� d�ğer ş�rket ve/veya kuruluş �le
paylaşamaz.

(6) Yönet�m kurulu, danışma kom�tes� üyeler�n�n görevler�n�n �crasında ş�rket yönet�m� de dâh�l olmak üzere
tüm paydaşların etk�s�nden uzak ve bağımsız şek�lde karar alab�lmeler�n� sağlayacak tedb�rler� almakla yükümlüdür.

(7) Danışma kom�tes� üyes�, bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeley�c� n�tel�kte hususların bulunması hal�nde
bu durumu yönet�m kuruluna ve Kuruma gerekçes�yle b�rl�kte b�ld�r�r.

(8) Danışma kom�tes�n�n üyeler�ne �l�şk�n şartlar ve çalışma usul ve esaslarına �l�şk�n yükümlülükler dışarıdan
alınan danışma kom�tes� fonks�yonu �ç�n de geçerl�d�r. Söz konusu h�zmet� vereb�lecek k�ş� veya f�rmalar Kurum
onayına tab�d�r.

(9) Danışma kom�tes� üyeler�n�n; görev yaptığı ş�rket veya kuruluşlarla �lg�l� arabuluculuk veya hakeml�k
görev� yapması, ş�rket veya kuruluşlar �le öneml� oranda borç/alacak �l�şk�s� bulunan t�car� kuruluşlarda paya sah�p
olması, ş�rket veya kuruluşlar �le öneml� oranda borç/alacak �l�şk�s� bulunan t�car� kuruluşlarda yönet�m kurulu
üyes�/yönet�c� olarak görev alması ve danışma kom�tes� üyel�ğ� görev� karşılığında aldığı ücret dışında görev aldığı
ş�rket veya kuruluşlardan bunların kârlılığına dayalı olarak herhang� b�r ad altında ücret veya benzer� b�r gel�r
sağlaması yasaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Katılım Uyum B�r�m� ve Katılım İç Denet�m Raporuna İl�şk�n Esaslar

Katılım uyum b�r�m�
MADDE 11 – (1) Danışma kom�tes� faal�yetler�n�n etk�n b�r şek�lde yer�ne get�r�lmes� ve ş�rket faal�yetler�n�n

katılım esaslarına uyumunu tem�nen gerekl� h�zmetler� yürütmek üzere katılım uyum b�r�m� oluşturulur. Katılım uyum
b�r�m� �dar� açıdan genel müdüre bağlıdır ve yönet�m kuruluna raporlama yapar.

(2) Katılım uyum b�r�m�ne b�r b�r�m sorumlusu ve asgar� �k� k�ş� olmak üzere yeterl� sayıda yardımcı personel
tahs�s ed�l�r. B�r�m sorumlusunda İslam� �l�mler veya deng� alanlardan b�r�nden l�sans düzey�nde mezun olma �le f�nans
alanında en az üç yıllık tecrübe şartı veya katılım f�nans alanında l�sans veya l�sansüstü programlardan mezun olma
şartı aranır. D�ğer personel�n �se Kurumca uygun görülecek ulusal veya uluslararası b�r sert�f�ka sah�b� olması
zorunludur.

(3) Katılım uyum b�r�m�, �lg�l� faal�yetler�n katılım esaslarına ve danışma kom�tes� kararlarına uygunluğunu
gözetmekle sorumludur. Katılım uyum b�r�m�n�n görev ve yetk�ler� aşağıda sayılmıştır:

a) Danışma kom�tes�n�n sekretaryasını yapmak.
b) Katılım s�gortacılığı veya katılım esaslı b�reysel emekl�l�k faal�yetler�ne �l�şk�n toplantı ve eğ�t�m

faal�yetler�n� tak�p ve organ�ze etmek.
c) Danışma kom�tes� kararlarını muhafaza etmek ve �lg�l� b�r�m ve personele b�ld�rmek.
ç) Kararların gereğ� olan faal�yetler� tak�p etmek.
d) Ürün ve h�zmet gel�şt�rme, ver� paylaşımı ve raporlama süreçler�ne katkı sağlamak.
e) Katılım esaslı ürün ve h�zmetler� �zlemek, �ç kontrol noktaları oluşturmak, r�sk değerlend�rmes� yapmak,

denet�m, talep ve ş�kâyet sonucu oluşan tesp�tler� değerlend�rmek ve danışma kom�tes� ve �lg�l� b�r�mlerle paylaşmak.
Katılım �ç denet�m raporu
MADDE 12 – (1) Faal�yetler�n, �lg�l� mevzuat �le danışma kom�tes� kararlarına uygun olarak yürütüldüğü

hususunda yılda en az b�r defa olmak üzere katılım �ç denet�m raporu düzenlen�r. Söz konusu raporu, katılım uyum
b�r�m� sorumlusunda aranan şartları ha�z �ç denet�m personel� düzenler. Şartları ha�z �ç denet�m personel� bulunmaması
durumunda Kurumun onayı alınmak suret�yle söz konusu rapor dışarıdan h�zmet alımı yoluyla düzenlett�r�l�r.

(2) Katılım �ç denet�m raporu �çer�ğ�nde katılım denet�m rehber�nde yer alan hususlara �l�şk�n tesp�tlere de yer
ver�lmes� zorunludur.  Raporun n�ha� hal� danışma kom�tes� �le paylaşılır. Danışma kom�tes�n�n rapora �l�şk�n
mütalaası en geç otuz gün �ç�nde alınarak rapor �le b�rl�kte yönet�m kuruluna sunulur.

(3) Faal�yetlerde herhang� b�r uyumsuzluğun tesp�t� hal�nde; uyumsuzluğu oluşturan �ş ve �şlemler�n
durdurulmasından, uyumsuzluk hususunda danışma kom�tes�n�n b�lg�lend�r�lmes�nden ve uyumsuzluğun
g�der�lmes�nden yönet�m kurulu sorumludur.

(4) Yönet�m kurulu, raporda yer ver�len uyumsuzluk tesp�tler�ne yönel�k alınan aks�yonları müzakere etmek
üzere danışma kom�tes� �le yılda asgar� b�r toplantı gerçekleşt�r�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
B�lg�lend�rme Yükümlülüğüne İl�şk�n Esaslar

B�lg�lend�rme yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Ş�rket ve �lg�l� kuruluşlar müşter�ler�n katılım esasları çerçeves�nde ürün ve h�zmet aldığının

farkında olmasını sağlamakla, �nternet s�teler�n�, mob�l uygulamalarını, sunulacak form, sözleşme ve pol�çeler� bu
çerçevede düzenlemekle ve dağıtım kanallarını bu doğrultuda yönlend�rmek ve tak�p etmekle yükümlüdür.

(2) Aşağıdak� hususların ş�rket veya �lg�l� kuruluşun �nternet s�tes�nde yayımlanması zorunludur:
a) Danışma kom�tes� üyeler�ne a�t b�lg�ler.
b) Uygulanacaksa farklı faal�yet modeller�ne �l�şk�n b�lg�ler �le bu modellere �l�şk�n danışma kom�tes�nce

ver�len uygunluk görüşler�.
c) Ürün ve h�zmetler�n katılım esasları �le uyumuna �l�şk�n açıklayıcı b�lg�ler.
ç) Sunulan ürün ve h�zmetler �le f�nansal faal�yetler�n katılım esasları �le uyumlu yürütülüp yürütülmed�ğ�ne

�l�şk�n danışma kom�tes� uygunluk görüşü.
d) Reasürans, koasürans ve retrosesyon faal�yet� yürütülen ş�rketler.
e) İlg�l� mevzuat.
(3) Emekl�l�k ş�rketler� Emekl�l�k Gözet�m Merkez� vasıtasıyla, d�ğer ş�rket ve kuruluşlar �se doğrudan �lg�l�

ver�ler�n� Kuruma ve B�rl�ğe aylık dönemler �t�barıyla gönder�r. Söz konusu ver�ler, B�rl�k �nternet sayfasında
per�yod�k olarak yayımlanır. Ver�ler�n toplanmasında kullanılacak şablon Kurumun onayı alınarak B�rl�k tarafından
hazırlanır. B�rl�k, Kurumun onayı dâh�l�nde kamuya açık sektör ver�ler�n� yurt �ç� ve yurt dışı paydaşlar �le
paylaşab�l�r.

(4) B�rl�k, yıllık sektör raporunu �lg�l� yılı tak�p eden yılın üçüncü ayı sonuna kadar Kurumun onayını alarak
yayımlar.

ALTINCI BÖLÜM
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Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�ğer hükümler
MADDE 14 – (1) Kurumca bu Yönetmel�k hükümler�ne uyumu sağlamak amacıyla katılım denet�m rehber�

yayımlanır ve bu rehber çerçeves�nde uyum denet�m� �cra ed�l�r.
(2) Bu Yönetmel�kte düzenlenmeyen hususlar �ç�n s�gortacılık ve b�reysel emekl�l�k mevzuatının �lg�l� d�ğer

hükümler� kıyasen uygulanır.
(3) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Kurumca bel�rlen�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 15 – (1) 20/9/2017 tar�hl� ve 30186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım S�gortacılığı

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hâl�hazırda pencere usulüyle faal�yet gösteren s�gorta ş�rketler�n�n faal�yet süres�

31/12/2021 tar�h�ne kadardır. Bu tar�hten �t�baren, sah�p olunan portföy s�gortalıların onayı dah�l�nde katılım
s�gortacılığı faal�yet�nde bulunan d�ğer s�gorta ş�rketler�ne devred�l�r. İlg�l� s�gortacılık mevzuatı hükümler� saklı
kalmak kaydıyla söz konusu dev�r Kurum �zn�ne tab�d�r.

(2) Pencere usulüyle faal�yet gösteren ş�rketler, müstak�l b�r katılım uyum b�r�m� kurab�l�r veya katılım uyum
b�r�m�n�n faal�yetler�nden sorumlu yeterl� sayıda personel de görevlend�reb�l�r ve danışma kom�tes� fonks�yonunu
dışarıdan h�zmet alımı �le gerçekleşt�reb�l�r.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 3 üncü, geç�c� 1 �nc�, 16 ncı ve 17 nc� maddeler� yayımı tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� �se yayımı tar�h�nden altı ay sonra,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


