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Bu kılavuz, Aktüeryal Denetim Portalı’nın, yetkilendirilmiş aktüerler tarafından kullanılacak ekranlarını 

açıklamak üzere hazırlanmıştır.  

 

Aktüeryal Denetim Portalı’na, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan kuruluşların işlemlerini yapmak üzere 

kaydolduysanız «Aktüeryal Denetim Portalı – Hizmet Sunucusu Rehberi»ni incelemenizi tavsiye ederiz. 

 

Bu Rehber, yalnızca ilk kayıt aşamasına ilişkin bilgi vermektedir.  

 

Rehber’in tümüne, aşağıda belirtilen işlemleri tamamladıktan sonra erişebilirsiniz.  
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1. Aktüeryal Denetim Portalı’na Giriş (I) 

 

Portal’a giriş yapmak için  

http://aktueryaldenetim.org/ adresi üzerindeki 

«Aktüer Girişi» butonuna tıklayınız. «Aktüer 

Girişi» butonu, sizi 

https://vasagozetim.egm.org.tr adresine 

yönlendirecektir.  

 

Güncel duyuruları http://aktueryaldenetim.org/ 

adresi üzerinde bulabileceksiniz. Bu sebeple 

Aktüeryal Denetim Portalı’na girişler için söz 

konusu sayfayı kullanmanız önerilmektedir.  

 

 

 
Aktüeryal Denetim Portalı ana 

sayfasına yalnızca üstte belirtilen 

adresten giriş yapabilirsiniz; 

www.aktueryaldenetim.org benzeri 

adresler erişiminize imkan vermez.  

http://aktueryaldenetim.org/
http://aktueryaldenetim.org/
https://vasagozetim.egm.org.tr/
http://aktueryaldenetim.org/
http://www.aktueryaldenetim.org/
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1. Aktüeryal Denetim Portalı’na Giriş (II) 

 

http://aktueryaldenetim.org/ adresi üzerindeki «Aktüer Girişi» butonuna tıkladıktan sonra 

https://vasagozetim.egm.org.tr adresine yönlendirilirsiniz. Bu sayfada, e-Devlet aracılığıyla kimlik 

doğrulaması yaptıktan sonra giriş yapabilirsiniz. Bu sebeple, Portal’ı kullanmaya başlamadan önce e-

Devlet şifreniz yok ise edinmeniz gerekmektedir. e-Devlet şifresini nasıl edinebileceğinizi öğrenmek için 

tıklayınız.  

 

 

 

 

http://aktueryaldenetim.org/
http://aktueryaldenetim.org/
http://aktueryaldenetim.org/
https://vasagozetim.egm.org.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar
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1. Aktüeryal Denetim Portalı’na Giriş (III) 

 

https://vasagozetim.egm.org.tr adresine e-Devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra lütfen aşağıdaki adımları 

takip ediniz. Bu adımları tamamlamadan Portal’da işlem yapmanız mümkün olmayacaktır.  

 

vasa@egm.org.tr adresinden tarafınıza gönderilecek Aktüeryal Denetim Portalı’na giriş bilgilendirme e-

postasının ekindeki;  

 

1. Portal’a kayıt işlemleri sırasında alınacak kişisel verilerinize ve bu verilerin işlenme şartlarına ilişkin 

bilgilendirme olan «Aydınlatma Metni»ni okumanız, 

 

2. «Aktüeryal Denetim Portalı Kullanıcı Taahhütnamesi (EK-1)» ve «Aktüeryal Denetim Portalı Kullanıcı 

Bilgi Bildirim / Güncelleme Formu (EK-2)»yi doldurup aktüer sicil numaranız ve ıslak imza ile; 

 

I. Elektronik ortama tarayarak aktarıp aldığınız e-postaya yanıt olarak,  

II. Evrakın ıslak imzalı aslını ise «Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 

Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak No: 2 Palladium Tower Kat: 27-31-34-35 Ataşehir / 

İSTANBUL» adresine 

 

göndermeniz gerekmektedir.  

https://vasagozetim.egm.org.tr/
https://vasagozetim.egm.org.tr/
mailto:vasa@egm.org.tr
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1. Aktüeryal Denetim Portalı’na Giriş (IV) 

 
Söz konusu e-posta ekindeki; «Aktüeryal Denetim Portalı Kullanıcı Taahhütnamesi (EK-1)» ve «Aktüeryal 

Denetim Portalı Kullanıcı Bilgi Bildirim / Güncelleme Formu (EK-2)» formlarının elektronik kopyalarını 

vasa@egm.org.tr adresine gönderdikten sonra, Portal’a kullanıcı kaydınızın tamamlandığına ilişkin bir 

bilgilendirme e-postası alacaksınız.  

 

Yalnızca bu e-postanın ardından Portal’a e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak işlemlerinize başlayabilirsiniz.  

 

 

 

  

 Aktüeryal Denetim Portalı’nın kullanımına ilişkin Rehber’in detaylarına, kullanıcı kaydınız  

 tamamlandıktan sonra kendi ekranlarınız üzerinden ulaşabilirsiniz.  

   

 

 

 

mailto:vasa@egm.org.tr

