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Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile diğer kanunların özel sigortacılık ve bireysel emeklilikle
ilgili hükümleri kapsamında her türlü özel sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin ve
işlemlerinin kamu adına gözetim ve denetimi Hazine Müsteşarlığı tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Müsteşarlığımız tarafından sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetleri hakkında yıllık
raporların hazırlanması, şirketlerin mali bünyelerine ilişkin finansal analizlerin yapılması ve risk
alanlarının tespit edilerek gözetim planı ve denetim programlarının oluşturulması ile sigortalılara
karşı yükümlülüklerinin ifasının takip edilmesi amacıyla sigorta, reasürans ve emeklilik
şirketlerinden belirli dönem ve tarihler itibariyle veriler istenmektedir.
Müsteşarlığımız Sigorta Denetleme Kurulu ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından
farklı format ve içerikte istenen veriler, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin gözetim ve
izleme faaliyetlerinde yeknesaklığın sağlanması ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde sektöre
getirilen yükün azaltılmasını teminen,31.12.2011 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Sigortacılık
Gözetim Sistemi (SGS) üzerinden ortak formatta ve tek elden talep edilecek olup, gözetim ve
denetimle yetkili birimler tarafından ortak veri havuzu kullanılarak aynı bilgi işlem sistemi
üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Müsteşarlığımız tarafından şirketlerden belirli aralıklarda düzenli olarak talep edilecek söz
konusu veriler sekiz ayrı dosyada toplanarak aşağıdaki şekilde isimlendirilmiş olup, gönderim
sırasında belirtilen tarihte Sigortacılık Gözetim Sistemi Portalına yüklenmesi ve elektronik
ortamda imzalanması gerekmektedir.
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Müsteşarlık ayrıca, yukarıda belirtilen tablolar dışında özel amaca yönelik olarak
hazırlanacak tabloları elektronik ortamda şirketlerden talep edebilecektir. Ayrıca, tablolar ile ilgili
sorulara telefon ile yanıt verilmeyecek olupsoru ve görüşlerin sgsveri@hazine.gov.tr adresine
iletilmesi gerekmektedir.
İstenen veriler şirketlere ilişkin gözetim faaliyetinin sağlıklı bir biçimde yerine
getirilmesinde ve denetim programlarının hazırlanmasında dikkate alınacağından veri
dosyalarının, şirketlerin portalına gönderilmiş olan Kılavuzda yer alan açıklamalar doğrultusunda
ve doğru bir şekilde doldurulması önem arz etmektedir.
Söz konusu tabloların zamanında gönderilmemesi veya yanlış ve yanıltıcı olması 5684
sayılı Kanunun 18 inci ve 4632 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin ihlali anlamına geleceğinden
ilgililer hakkında cezai sorumluluk doğuracaktır.

