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EMEKL L K GÖZET M MERKEZ ÇALI MA ESASLARI YÖNETMEL

B R NC BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tan#mlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli+in amac , bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde
i"letilmesini sa+lamak ve kat l mc lar n hak ve menfaatlerini korumak üzere Müste"arl kça
görevlendirilen emeklilik gözetim merkezinin çal "ma esas ve usullerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yat r m Sistemi Kanununun 20/A maddesine dayan larak haz rlanm "t r.
Tan#mlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Emeklilik gözetim merkezi: Müste"arl kça "irketlerin gözetimi ile ilgili olarak görevlendirilen
tüzel ki"iyi,
b) Fon: Emeklilik yat r m fonunu,
c) Kanun: 4632 say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanununu,
ç) Kat l mc : Emeklilik sözle"mesine göre ad ve hesab na bireysel emeklilik hesab aç lan fiil
ehliyetine sahip gerçek ki"iyi,
d) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,
e) Müste"arl k: Hazine Müste"arl + n ,
f) Airket: Kanuna göre kurulan emeklilik "irketini,
ifade eder.

K NC BÖLÜM

Te*kilat Yap#s#

Emeklilik gözetim merkezi
MADDE 4 – (1) Müste"arl k özel hukuk hükümlerine göre kurulmu" bir tüzel ki"iyi emeklilik
gözetim merkezi olarak görevlendirir.
(2) Emeklilik gözetim merkezinin sermayesinin en az yüzde elli birinin "irketlere ait olmas ve
her "irketin e"it hisseye sahip bulunmas zorunludur. Emeklilik gözetim merkezinin hisseleri nama
yaz l d r.
(3) Müste"arl k d " ndaki hissedarlardan hisse devralmak suretiyle veya yap lacak sermaye
art " ile yeni hisseler ihdas edilmesi yoluyla emeklilik gözetim merkezine ortak olunur. Hisse devri
emeklilik gözetim merkezi ana sözle"mesinde belirlenen usullere göre yap l r.
Ana sözle*me
MADDE 5 – (1) Emeklilik gözetim merkezinin ana sözle"mesinde ve ana sözle"me
de+i"ikliklerinde Müste"arl + n uygun görü"ü aran r. Müste"arl kça uygun görülmeyen de+i"iklik
tasar lar genel kurul gündemine al namaz ve görü"ülemez. Ticaret sicil memuru, Müste"arl + n uygun
görü"ü olmaks z n ana sözle"me de+i"ikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez.
Yönetim kurulu ve te*kilat
MADDE 6 – (1) Yönetim kurulu, emeklilik gözetim merkezinin yönetim ve temsil organ d r.
Yönetim kurulu, Müste"arl kça atanan bir temsilci, di+er hissedarlar n seçti+i birer temsilci ve emeklilik
gözetim merkezi genel müdüründen olu"ur.
(2) Müste"arl k temsilcisinin asgari on y l kamu hizmetine ve bireysel emeklilik alan nda
deneyime sahip olmas gerekir. Di+er hissedarlar temsil eden yönetim kurulu üyelerinin, temsil ettikleri
kurum veya kurulu"larda yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlar ndan birini ta" mas gerekir.
(3) Yönetim kurulu üyelerinin, temsil ettikleri kurum veya kurulu"lardaki görevlerinden ayr lmalar
durumunda bu ki"ilerin yönetim kurulu üyeli+i sona erer.
(4) Emeklilik gözetim merkezi genel müdürü, yönetim kurulu üyelerinin önerdi+i aday veya
adaylar aras ndan, Müste"arl + n uygun görü"ü al narak yönetim kurulunca atan r.
(5) Denetim kurulu üyelerinin, genel müdür ve varsa genel müdür yard mc lar n n, mevzuat
uyar nca "irket denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yard mc lar nda aranan nitelikleri
ta" mas gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevler ve Çal#*ma Esaslar#

Günlük gözetim ve denetim

MADDE 7 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, "irketlerin ve bireysel emeklilik arac lar n n
faaliyetlerinin veri taban esasl günlük gözetim ve denetiminin Müste"arl kça yap labilmesini teminen
a"a+ daki faaliyetlerde bulunur.
a) Airketlerden gözetime esas verileri toplar, veri taban kay tlar n konsolide eder, bu kay tlar
elektronik ortamda saklar, standart bir veri taban desenine dayal bireysel emeklilik sistemi elektronik
veri ambar n olu"turur ve depolanan verilerin güvenli+ini sa+lar. Standart hale getirilmi" verileri
belirledi+i yaz l m unsurlar ile sorgulayarak kat l mc n n bireysel emeklilik hesab ile ilgili bilgileri "irket
kay tlar na paralel olarak üretmeyi sa+lar.
b) Airketlerin gözetime esas verilerini, Müste"arl kça belirlenen esaslara göre, güvenli hatlar
üzerinden, tahsis etti+i elektronik alanlara "irketlerce verilerin yüklenmesi suretiyle toplar.
c) Bireysel emeklilik hesaplar na ili"kin i" ve i"lemlerin gözetimini, bireysel emeklilik sistemi
elektronik veri ambar na gün sonu itibar yla "irketlerce iletilen veriler üzerinden, mevzuatta
tan mlanm " esaslara, emeklilik sözle"melerine ve emeklilik planlar na uygunlu+unu s nayan yaz l m
temelli do+rulama kurallar ile gerçekle"tirir. Do+rulama kurallar ile kontrol edilecek parametreleri
"irketlere bildirir.
ç) Airketlerin gözetime esas verilerinin mali tablolardaki veriler ile tutarl l + n n kontrol edilmesi
amac yla Müste"arl kça uygun görülen yöntemlerle mali tablolardaki ilgili verileri toplar ve konsolide
eder. Bu veriler aras ndaki tutars zl klar Müste"arl +a raporlar.
d) Müste"arl kça istenen bilgilerle s n rl kalmak kayd yla, gerekti+inde "irketin veri taban
kay tlar na eri"ip kaynakta do+rulama i"lemi yapabilir. Bu i"lemi, güvenli hatlar üzerinden "irketin veri
taban na veya bu amaçla özel olarak haz rlanm " ara birimler üzerinden ayna veri taban na veyahut
söz konusu veri taban n n uygun bir elektronik görünümüne eri"erek gerçekle"tirir.
e) Verimli ileti"im ve gözetimin sa+lanmas n teminen, ileti"im protokolü ve benzeri teknik
uygulama esaslar nda yap lmas gereken de+i"iklikler hakk nda Müste"arl +a bilgi verir.
Kat#l#mc# bilgilerinin saklanmas#
MADDE 8 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, "irketlerce gönderilen kat l mc bilgileri ile emeklilik
sözle"mesi bilgilerini elektronik ortamda saklar. Birikimler ile yat r m hareketlerinin takibini kat l mc
baz nda yapar ve kat l mc lara ait bireysel emeklilik hesaplar n n ve fonlar n konsolidasyonunu
gerçekle"tirir.
(2) Müste"arl k taraf ndan görev verilmesi durumunda, "irketler aras aktar m ve benzeri
hususlardaki taleplerin sonuçland r lmas n temin eder.
Gözetim raporlar#
MADDE 9 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, Müste"arl kça uygun görülen metot ve biçimde
gözetim raporlar haz rlar ve güvenli hatlar üzerinden Müste"arl +a iletir. Airketlerin faaliyetlerinin
yürütülmesi s ras nda mevzuata ayk r oldu+u tespit edilen uygulamalar Müste"arl +a ve gerekli
durumlarda Kurula bildirir.
Bireysel emeklilik arac#lar#na ili*kin i*lemler
MADDE 10 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik arac lar siciline ve bireysel
emeklilik arac lar s nav na ili"kin i"lemleri yürütür.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik arac lar na ve "irketlerin personeline yönelik,
yerinde veya uzaktan elektronik ortamda e+itim sunabilir, deneme s navlar yapabilir.
statistikî analizler

MADDE 11 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, istatistikî analizlere yönelik a"a+ daki faaliyetleri
yürütür.
a) Toplad + verilerle ileriye yönelik modelleme ve analizler yapar, bireysel emeklilik sisteminin
güvenilir ve "effaf bir "ekilde i"letilmesini teminen gerekli önerilerde bulunur.
b) Kat l mc lara ait demografik parametreleri sürekli ölçüm prensibi ile izler, y ll k gelir sigortas
ile mortalite ve morbidite tablolar dahil olmak üzere aktüeryal tablolar üretir.
c) Müste"arl + n veya "irketlerin talebi halinde, güncel veya ileriye yönelik standart ürün karl l k
testleri haz rlar.
Emeklilik planlar#
MADDE 12 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, günlük gözetim ve kamunun bilgilendirilmesi
amac yla, "irketlerin emeklilik planlar n n kayd n tutar. Emeklilik planlar n n, günlük gözetime
uygunlu+unun sa+lanmas n teminen gerekli teknik kontrolleri yapar ve sonuçlar n Müste"arl +a
raporlar.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, uygulamaya konulmadan önce, "irket ile birlikte, onayl emeklilik
plan n n günlük gözetime uygunlu+una ili"kin test çal "malar n yürütür. Test çal "malar sonucunda
do+rulama kurallar na ili"kin sa+lanan mutabakat Müste"arl +a bildirilir.
Teknik altyap#n#n uygunlu>unun s#nanmas#
MADDE 13 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, emeklilik faaliyet ruhsat ba"vurular nda "irketlerin
teknik altyap lar n n günlük gözetim ve denetime uygunlu+unu s nar ve buna ili"kin haz rlad + raporu
Müste"arl +a gönderir. Müste"arl kça görev verilmesi halinde, faaliyetine devam eden "irketlerin teknik
altyap lar na ili"kin s nama ve de+erlendirme i"lemlerini de yürütür.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, bireysel emeklilik sistemine ili"kin günlük gözetime esas veri
iletiminde aksama olmamas için "irketlerin teknik altyap eksikliklerinin giderilmesine yönelik gerekli
uyar larda bulunur. Süreklilik arz eden aksakl klar Müste"arl +a bildirir.
Bilgilendirme ve *ikayetler
MADDE 14 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, tarafs zl k ilkesine uygun olarak kamunun ve
kat l mc lar n bilgilendirilmesine yönelik çal "malar yapar, "ikayetleri de+erlendirir. Bilgilendirme
kapsam nda a"a+ daki faaliyetleri yürütür.
a) Bireysel emeklilik sistemine ve "irketlere ili"kin yapt + istatistikî çal "malar n sonuçlar
hakk nda kamuoyunu bilgilendirir.
b) Bireysel emeklilik sisteminin i"leyi"ine, emeklilik planlar na, bireysel emeklilik arac lar siciline,
fonlara ve benzeri konulara ili"kin olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde taraflar bilgilendirir. Eksik ve
yanl " bilgilendirmeden kaynaklanabilecek hatal uygulamalar n tespitine yönelik kontrol sistemleri
olu"turabilir. Bu i"lemleri, bünyesindeki ça+r merkezi veya di+er ileti"im araçlar n kullanarak yapabilir.
c) Ticari s rlar n ihlal edilmemesi kayd yla, "irketlerin talebi üzerine özel bilgi raporlar üretebilir,
bu raporlar n bir örne+ini e" zamanl olarak Müste"arl +a gönderir.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, yaz l veya kayda al nm " olma ko"uluyla sözlü "ikayetleri tarafs z
olarak inceler ve de+erlendirmelerde bulunur; inceleme için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili ki"i, kurum ve
kurulu"lardan talep edebilir. Gerekli görülmesi halinde "ikayet do+rultusunda Müste"arl + veya
konusuna göre Kurulu bilgilendirir.

(3) Emeklilik gözetim merkezi, kat l mc lar n bilgi taleplerinde, bilgilendirme faaliyetlerinin güvenli
olarak yap labilmesi amac yla kat l mc kimli+inin do+rulanmas n sa+layacak bilgi ve belgeleri
isteyebilir.
(4) Emeklilik gözetim merkezi, kat l mc lar, bireysel emeklilik arac lar , ilgili di+er ki"i, kurum ve
kurulu"lar ile do+rudan veya dolayl ileti"im kurarak anket, inceleme, ara"t rma ve benzeri çal "malar
yapabilir.
Bireysel emeklilik sisteminin tan#t#m# ve uluslararas# kurumlarla ili*kiler
MADDE 15 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, kamu yarar na yönelik olarak ve bireysel emeklilik
sisteminin tan t m ve geli"tirilmesi amac yla yap lacak ortak faaliyetlerin organizasyonunu yürütebilir.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, Müste"arl kça uygun görülmesi halinde, faaliyet konusuna ili"kin
olarak yurt içinde veya yurt d " nda ilgili kurulu"lar ile ili"kiler kurar, yurt içinde veya yurt d " nda
kurulmu" veya kurulacak organizasyonlara üye olur, teknik bilgi de+i"imi yapar; toplant , panel ve
e+itim programlar düzenler.
Di>er görevler
MADDE 16 – (1) Emeklilik gözetim merkezi, Müste"arl kça görev verilmesi halinde, hayat
sigortalar ve di+er sigorta bran"lar nda gözetim altyap s n olu"turur ve i"letir; bu sigorta bran"lar na
ili"kin teknik altyap s nama ve de+erlendirme i"lemlerini yürütür.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, hayat ve di+er sigorta bran"lar ile bu bran"larda faaliyet
gösterecek arac lara yönelik olarak, Müste"arl kça verilen di+er görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe*itli ve Son Hükümler

Mali katk# ve ücretlendirme
MADDE 17 – (1) Müste"arl k haricindeki hissedarlar emeklilik gözetim merkezinin yeterli mali
güce sahip olmas n teminen, gereken mali katk y hisseleri oran nda sa+lar.
(2) Emeklilik gözetim merkezi, sundu+u hizmetler kar" l + nda alaca+ ücretleri, maliyet
unsurlar n ve mali yeterlili+ini göz önünde bulundurarak belirler. Bir sonraki takvim y l nda
uygulanmas öngörülen ücret tarifeleri ve ücretlendirmeye esas te"kil eden çal "malar emeklilik
gözetim merkezi taraf ndan olu"turularak her y l n Aral k ay sonuna kadar Müste"arl +a gönderilir.
Gerekli hallerde, ücret tarifeleri Müste"arl +a bilgi vermek kayd yla y l içinde de+i"tirilebilir.
(3) Emeklilik gözetim merkezinin denetim kurulu üyeleri taraf ndan onaylanm " mali tablolar her
y l Nisan ay sonuna kadar Müste"arl +a gönderilir.
Bilgi ve belgelerin gönderilmesi
MADDE 18 – (1) Kanun kapsam ndaki kurum, kurulu" ve ki"iler emeklilik gözetim merkezine
verilen görevlerin yerine getirilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve do+ru olarak
emeklilik gözetim merkezine gönderir.

(2) Gönderilen bilgi ve belgelerde hata veya eksiklik tespit edilmesi durumunda, hata, eksiklik
veya hataya yol açabilecek teknik sorunlar emeklilik gözetim merkezinin taleplerine uygun olarak
giderilir.
Gizli bilgilerin saklanmas#
MADDE 19 – (1) Gizli bilgilerin saklanmas na ili"kin olarak, emeklilik gözetim merkezinin
yöneticileri ve çal "anlar hakk nda, Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu f kralar
uygulan r.
GEÇ C MADDE 1 – (1) Emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen kurulu", bu
Yönetmeli+in yürürlü+e girdi+i tarihten itibaren bir y l içinde gerekli de+i"iklikleri yaparak ana
sözle"mesini bu Yönetmeli+e uygun hale getirir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü+e girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müste"arl + n n ba+l oldu+u Bakan yürütür.

