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Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu genelgenin amac , emeklilik bran faaliyet ruhsat ba vurusunda bulunacak
irketlerin (“ irket”) teknik altyap yeterlili inin Emeklilik Gözetim Merkezi (“EGM”) taraf ndan irket
nezdinde veya uzaktan s nanmas na ve bu s namaya ili kin sonuçlar n Hazine Müste arl na
(“Müste arl k”) bildirilmesine ili kin esas ve usulleri belirlemektir.
(2) Bireysel emeklilik sistemine ili kin i lemlerin gerçekle tirilmesi, verilerin saklanmas ,
EGM’ye gönderilmesi ve kat l mc lar n bilgilendirilmesi s ras nda irket taraf ndan kullan lan her türlü
sistem, insan kayna , yaz l m ve donan m irketin teknik altyap s n olu turur.
Genel hususlar
Madde 2- (1) irket, bireysel emeklilik sistemine ili kin yürütece i i lemler için bili im
sistemine sa l kl veri giri i yapabilmek ve bu verileri ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen ekilde
EGM’ye gönderebilmek için yeterli teknik altyap ya sahip olmal d r.
(2) irket, s nama sürecinin sa l kl olarak sonuçland r labilmesi için EGM ile tüm konularda
tam bir i birli i içinde çal r.
Veri olu turma ve gönderim altyap s n n s nanmas
Madde 3- (1) irket taraf ndan veri giri i an nda olu turulan otomatik kontroller, veri
entegrasyon süreçleri ve irketin veri transfer altyap s n n yeterlili i s nan r.
(2) irketin teknik altyap yeterlili inin s nanmas nda kullan lacak örnek veriler irket taraf ndan
olu turulur. Örnek veri olu turma süreci a a da tan mlanm t r.
a) Örnek veri olu turma öncesinde, irket, kullan lacak örnek emeklilik planlar , emeklilik
yat r m fonlar ve ilgili mevzuat kapsam nda gözetimi için gerekli tüm parametreleri kapsayan belgeleri
haz rlayarak EGM’ye gönderir. EGM, emeklilik planlar n n ve emeklilik yat r m fonlar n n, irket
taraf ndan sa lanan bilgiler ile gözetim sistemine eksiksiz olarak tan mlanmas n n ard ndan irketten
örnek veri gönderilmesini talep eder.
b) Örnek veri olu turma s ras nda kullan lacak olan, bireysel emeklilik sisteminde olu mas
muhtemel, ola an ya da istisnai hareketler kümesi, Müste arl n onay yla EGM taraf ndan belirlenir.
Bu küme içinden, rastlant sal olarak seçilen hareketler asgari bir hafta azami dört hafta süresince EGM
internet sitesindeki ifre ile eri ilen alan üzerinden irkete bildirilir. irket, bu hareketleri sistemine
entegre eder ve bu örnek kay tlar kapsayan veri dosyalar n olu turarak EGM’ye gönderir. Bu i lemler
EGM taraf ndan incelenir ve tüm kontrol a amalar na uygun olarak gönderildi i tespit edilene kadar
inceleme devam eder. Dört hafta sonunda kontrol a amalar na uygunluk tespit edilemedi i takdirde
i lem sonland r l r ve bundan sonraki a amalara geçilmez.
c) Gerek görülen hallerde, verinin irketin veri taban nda olu turulmas , internet ile ça r
merkezi uygulamalar nda ve mü teri hizmetlerinde kullan m , üretilen veri dosyalar n n örnek
verilerden olu turulmas a amalar ile ilgili yaz l mlarda kullan lan kod parçac klar örnekleme esasl
olarak uzaktan veya yerinde s nanabilir.
(3) irket, gönderdi i verilerin EGM veri taban na aktar lmas na engel te kil edebilecek
nitelikte kritik hata içermemesi durumunda, “verilerin uygunlu u” a amas ndan geçmi say l r.
Uygunluk a amas ndan geçen bu verilerin referans ili kileri ve mant ksal hatalar na ili kin “tutarl l k
kontrolleri” yap l r.
(4) Verinin uygunluk ve tutarl l k kontrollerinin herhangi bir a amas nda hata olu mas
durumunda hatalar ve niteli i irkete bildirilir. Bu a amadaki uyumsuzluklar giderilmeden takip eden
maddelerdeki a amalara geçilmez.
Bireysel emeklilik arac lar sicili takip altyap s n n s nanmas
Madde 4- (1) irketin olu turdu u arac kay t sisteminin tutulmas ve takibi, bireysel emeklilik
arac lar s nav ve e itim bilgilerinin takibi ile di er altyap unsurlar n n yeterlili i s nan r.

Günlük i lemlere ili kin s nama
Madde 5- (1) A a da belirtilen konularda günlük olarak olu abilecek her türlü i lemin, irket
taraf ndan mevzuat çerçevesinde gerçekle tirilebilmesine yönelik teknik altyap s nan r.
a) Teklif formu ve ba vuru sürecine ili kin i lemler,
b) Emeklilik sözle mesi, cayma ve yürürlük i lemleri,
c) Grup emeklilik hesaplar n n takibi i lemleri,
ç) Bireysel emeklilik sistemine ili kin tahsilat i lemleri,
d) Emeklilik yat r m fonu al ve sat i lemleri,
e) Emeklilik sözle mesine ili kin kesinti i lemleri,
f) Emeklilik plan de i ikli ine ili kin i lemler,
g) Katk pay da l m oran ve tutar de i iklikleri,
) Aktar m ve hesap birle tirme i lemleri,
h) Ara verme i lemleri,
) Emeklilik sözle mesi sonland rma i lemleri,
i) 7nternet sitesi ve ça r merkezi arac l yla yap lan bilgilendirme ve di er i lemler,
j) Emeklilik plan ve emeklilik yat r m fonu tan mlamalar na ili kin i lemler,
k) Mevzuat kapsam nda irket taraf ndan hesaplanmas gereken cezalara ili kin i lemler.
Bireysel emeklilik hesaplar na ili kin i lemlerin irketin mali kay tlar na yans t lmas
Madde 6- (1) Bireysel emeklilik hesaplar na ili kin yap lan i lemlerin, muhasebe sistemine
yasal düzenlemelere uygun olarak ve zaman nda kay t edilebilmesi için gerekli altyap s nan r.
(2) Kat l mc hesaplar na ili kin i lemlerin muhasebe ile entegrasyonu ve tutarl l , belge ve
bilgi ak , mutabakat süreci, iç kontrol sistemleri, ilgili vergi mevzuat na ili kin uygulamalar ve tek
düzen hesap plan n n öngördü ü çerçevede muhasebe hesaplar incelenir.
(3) Kat l mc hesaplar na ili kin yap lan i lemlerin gerçekle tirildi i sisteme dayal olarak
haz rlanan ve irket yönetimine karar verme yetene i sa layan raporlar n, irketin mali raporlar ile
kar la t rmas yap l r ve sonuçlar aras ndaki uyum s nan r.
Yaz l m ve donan m altyap s n n yeterlili i
Madde 7- (1) irketin yaz l m ve donan m altyap s a a daki unsurlar çerçevesinde s nan r.
a) 7nternet altyap s n n i letilmesi için gerekli donan m, yaz l m ve internet servis sa lay c s
ba lant s ,
b) Yerel a mimarisi ile internet üzerinden ya da di er i ortaklar ile yap lacak uzak alan
ba lant lar nda güvenlik duvar (Firewall) altyap s ,
c) Kurumsal ileti im alt yap s için e-posta sunucusu ve e-posta kullan c yaz l mlar ,
ç) Bireysel emeklilik sisteminin gerektirdi i i lemleri yürütmek üzere kullan lacak veritaban ve
uygulama programlar n çal t rabilecek, Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) dosyalar n uygun
süreler içinde olu turabilecek kapasiteye sahip test, geli tirme ve canl kullan ma yönelik sunucu ve
depolama birimleri ve depolama kapasitesine uygun yedekleme altyap s ,
d) Tüm donan m ve yaz l mlar n korunmas amac ile virüs koruma donan m ve yaz l mlar ,
e) Gerekli müdahale süreleri boyunca kritik donan mlar çal t rabilecek kesintisiz güç kayna
sistemleri,
f) Yerel a ve sunucularda kullan lacak i letim sistemi ve di er yard mc ofis yaz l mlar ,
g) Ça r merkezi altyap s ,
) Toplanm olan bilgilerin güvenli ini sa lamak üzere bilgi güvenli i altyap s ve plan ,
h) Tüm donan mlar n ve sistemlerin fiziksel güvenli i,
) 7nternet sitesi ve ça r merkezinin güvenli i ve i levselli i.

