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EMEKLiLİK GÖZETİM MERKEZİ A.Ş.,YE
Bilindiği üzere, 01.03.2009 tarihli ve 27156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kurutuşların Aktüeryal Denetimi Hakkında

Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile hizmet sunucuları tarafından gönderilecek elektronik veri seti
ve mali tabloların elektronik ortam üzerinden ve aktüerya raporiarının ise, hizmet sunucusu
tarafından Yetki verilmiş aktÜer tarafından elektronik veya mobil imza ile imzalanmak suretiyle
Kurumumuza iletileceği hususları düzenlenmiştir. 0910.2O2O tarihli ve 31269 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Emeklilik Gözetim Merkezi Çaiışma Esasları yönetmeliğinin
(yönetmelik) 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile de Emeklilik Gözetim Merkezinin
(EGM) üYelerine veya çalışaniarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf,
sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik
faaliyetleri kapsamında Kurum tarafından tevdi edilen görevleri yerine getireceği hususuna
yer verilmiştir.
Yönetmelikte bahsi geçen ve yine elektronik veya mobil imzalı olarak aktüerya
raPorlarının da alınmasına imkan tanıyan elektronik ortam (portal), Hazine ve Maliye
Bakanlığı bünyesinde tesis edilmiş olmasına karşın Kurumumuzun Hazine ve Maliye
Bakanlığından ayrılarak özerk bir yapıya dönüşmesi esnasında sigortacılık birimlerince
kullanılan diğer benzeri platformlarla birlikte Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (SBM)
taŞınmıştır. Bakanlıktan aktarılan geçmiş dönem verileri ile 2020 yılında SBM tarafından
e-Posta yoluyla toplanan güncel veriler için SBM nezdinde raporlama çalışması yapılmış olup,
Portal kanalıyla elektronik veri ve aktüerya raporu aiımı safhalarına ise henüz geçmemiştir.
Diğer taraftan, 09.10.2020 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliği sonrasında, anılan
Portalın EGM nezdinde kurulmasının daha uygun olacağına karar verilmiş olup; Kurumunuz,
anılan Yönetmelik maddesi kapsamında görevlendirilmiştir.
Bu itibarla, geçmiş döneme ait verilerin SBM ile iletişime geçilerek alınması, 2021 yılı
itibarıyla ise elektronik veri seti, mali tablolar ve mobil imzalı aktüer raporlarının da portai
üzerinden kabul edilmesi ve alınan bilgilerin Kurumumuzun kullanımına sunulması
gerekmektedir. Portalın Şubat ayı sonuna kadar kullanıma hazır hale gelmesi önem arz
etmekte olup, konuya ilişkin detayların Kurumunuzun organize edeceği çevrimiçi toplantılarla
tartışılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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