EGM'nin AMACI
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun
20/A maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığının
görevlendirme ve yetkilendirmesi çerçevesinde,
Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (EGM), Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığının görev ve
yetkilendirmesi çerçevesinde merkezi İstanbul'da olmak üzere 10 Temmuz
2003 tarihinde kurulmuştur.
Müsteşarlığın karar almasına yardımcı olacak verilerin sağlanması ve
Müsteşarlığın yazılı iznine istinaden hizmet alacak bireysel emeklilik
şirketlerine ve kamuya sağlıklı bilgi aktarımı için;
 Emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak elektronik
ortamda gözetimi
 Yetkili kamu otoritelerine raporlanması,
 Emeklilik şirketlerince yapılacak işlemlerin sonucunda oluşan
bilgilerin konsolidasyonu,
 Katılımcı bilgileri ile sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda
saklanması,
 Gizliliğinin korunması,
 Kamuoyunun ve katılımcıların bilgilendirilmesi,
 İstatistik üretilmesi,
 Bireysel emeklilik sisteminin analitik olarak sorgulanması,
 Bireysel emeklilik aracıları sınavının yapılması
 Bireysel emeklilik aracıları sicilinin takibi,
 Ortak tanıtım,
 Eğitim programları,
 Yazılım ve benzeri konulardaki taleplerin karşılanması
 Sistemin güven içinde işleyişi ile
 Olası
sorunların
zamanında
gerekli
müdahalelerde
bulunulmasına olanak sağlayacak veri oluşturulması
faaliyetlerinde bulunmaktır.

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-BEAS)
Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS), bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen kişilerin
başvurduğu mesleki bilgi ve becerileri ölçmek amacı ile düzenlenen ve elektronik ortamda
gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.

e-BEAS başvuruları Internet üzerinden yapılmaktadır. Yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında
sınav yapılacak tarih belirlenir. Başvurusu kabul edilen adaylara başvuruların ulaşma
önceliğine göre sınav ataması yapılır.
Sınavlar;
İstanbul’da Emeklilik Gözetim Merkezi Sınav Salonu (Sarıkanarya Sokak No: 16 Yolbulan
Plaza B Blok Kat:2 34742 Kozyatağı/İSTANBUL, Kozyatağı Carrefour karşısı)
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi(Beytepe Yerleşkesi Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi,
İstatistik Bölümü, 06800 Beytepe, ANKARA)
İzmir’de Ege Üniversitesi (Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Binası - Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi 35100 Bornova - İzmir (Bornova metro durağı
karşısı)
Bilgisayar salonlarında gerçekleştirilir.
Sınava girmesi uygun bulunanlar için sınav yeri ve tarihi sınavın yapılacağı tarihten en az yedi
gün önce Internetten duyurulur. Bu tarihten itibaren adaylar Internet üzerinden giriş
belgelerini alırlar.
Sınav sonuçları Internet üzerinden duyurulur. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında
Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında aranan şartları taşıyanlara mesleki bilginin
yeterliliğini göstermek üzere lisans belgesi verilir.

ELEKTRONİK BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-BEAS)
e-BEAS’a başvuru için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Sınava girmek isteyen
adaylar
istedikleri
tarihte
başvuruda
bulunabileceklerdir.
EGM'ye ulaşacak başvurular ve sınav kapasitesi doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de
gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin tarih, yer ve saat bilgileri sınav tarihinden en az 7 gün önce WEB
sitemizden duyurulur. Adaylar bu tarihten itibaren WEB sitemizden giriş belgelerini alırlar.
e-BEAS tarihleri gelen başvuru sayısına ve sınav kapasitesine bağlı olarak belirlenmektedir.

BES TEMEL GÖSTERGELERİ 06.04.2018

Katılımcıların Fon Tutarı:

70.724,8 milyon TL

Devlet Katkısı Fon Tutarı:

10.408,0 milyon TL

Şirketlerin Katılımcılarının
Toplamı:

6.957.244 kişi

Katkı Payı Tutarı:

54.721,4 milyon TL

Yatırıma Yönlenen Tutar:

53.901,9 milyon TL

