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:: Türk vatandaĢı veya mavi kartlı olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre 

çalıĢanlardan 45 yaĢını doldurmamıĢ olanlar ile 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi 

kapsamındaki sandık iĢtirakçisi olarak çalıĢanlardan 45 yaĢını doldurmamıĢ olanlar, 

iĢverenin akdetmiĢ olduğu bir emeklilik sözleĢmesi kapsamında otomatik olarak dâhil edilir. 

 

:: ÇalıĢanlar prime esas kazançlarının (PEK*) en az %3’üne karĢılık gelen tutarda katkı 

payı ödemesinde bulunur. Bu tutarın üzerindeki ödemeler için bir limit belirlenmemiĢtir. 

PEK’in üst tavanıyla sınırlı olmak ve PEK’in %3’ünün üzerinde bir oranda olmak kaydıyla 

çalıĢanın talebine göre katkı payı ödemesi yapılabilir 
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:: Kimler katılacak ? 

 * 18 - 45 yaĢın aralığındaki çalıĢan herkes  

:: Ne Zaman Katılım olacak ? 

 * Devlet tarafından personel sayılarına göre geçiĢ tarihleri belirlenmiĢtir.  

:: Personel Sayısı Ne anlama Geliyor ? 

 * e-Bildirge yada Muhatsar beyannemesindeki bildirilen personel sayısı.  

Lütfen dikkat !!! 

Personel sayısı belirlenirken sadece 45 yaĢın altındakiler değil, tüm personel sayısına 

göre hesaplanmaktadır. 
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:: 1 Ocak 2018  geçişi için  Aralık  bildirgesindeki çalışan sayısı baz 

alınacak 

 

:: 1 Temmuz 2018 geçişi için Haziran bildirgesindeki çalışan sayısı 

baz alınacak 

 

:: 1 Ocak 2019 geçişi için Aralık  bildirgesindeki çalışan sayısı baz 

alınacak 

 

 



 

 

 

:: Neler Kazandırıyor ? 

 

 *Katkı payının %25'i oranında devlet katkısı 

  

 *2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL 

ilave devlet katkısı farklı kademelerde verilecektir. 

 

 *Emeklilik hakkının kullanılması halinde, otomatik bireysel emeklilik hesabında 

bulunan birikimini en az on yıl süreli bir yıllık gelir sigortası sözleĢmesi ( emekli maaĢı ) 

kapsamında almayı tercih eden çalıĢana, birikiminin %5’i karĢılığı ek devlet katkısı 

sağlanacaktır. 

 

 *2 yıllık süreçlerde sistem kendini yenileyecek olup, cayma hakkını kullanıp aynı 

Ģirkette çalıĢmaya devam edenler tekrar sisteme dahil edilecektir. Yine cayma süreci 

olacak. 
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Otomatik Katılımlı BES  

LÜTFEN DİKKAT!!! 

 

:: Zamanında bildirilmeyen ve sisteme katılımı gerçekleştirlmeyen personeller için 

FİRMA personel başına bildirilene kadar , her ay için 100 ₺ cezaya mağruz kalacaktır. 

 

:: ĠĢe yeni baĢlangıcı olacak personeller için PERSONELE aĢağıdaki soruların sorulması 

ve sürecin bu cevaplara göre devam ettirilmesi gereklidir. 

 

 - Personel eski iĢyerinde OKS kapsamındamıydı ? 

 - OKS kapsamında ise sistemden çıktımı ? 

 - Sistemden çıkmadı ise hangi BES firması ile çalıĢıyordu ? 

 

:: Eğer sizin firmanız OKS Kapsamında ise Personelin sizin anlaĢmıĢ olduğunuz firmaya ve 

sizin sözleĢmenize aktarılması gereklidir.  

 

 

 



 

 

 

Otomatik Katılımlı BES  

Luca ve ĠĢNet tarafından geliĢtirilen DĠJĠTALEKOSĠSTEM sayesinde anlaĢmalı olan 

BES Firmalarına iletilecek olan veriler online olarak iletilecektir.  

Ġlgili hizmet ücretsiz olarak sunulacak olup, anlaĢmalı sigorta firmaları ile çalıĢan 

mükelleflerin ĠĢNet ile hizmet protokolü yapması gerekecektir 

• Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Entegrasyonu 

– Çok yakında sizlere açılacak olan hizmet için anlaĢmalı olduğumuz sigorta firmaları  

 



 

 

 

Otomatik Katılım BES Genel Kullanım Şablonu  



 

 

 

Otomatik Katılım BES Genel Kullanım Şablonu  



 

 

 

Otomatik Katılım BES Güncel Notlar 

18.07.2018 tarihinde  

HAZĠNE MÜSTEġARLIĞITarafından güncellenmiĢ 

olan Sık Sorulan Sorular Metninde 5 numaralı soruda 

Otomatik Katılımlı BES için katılım süreci net Ģekilde 

belirtilmiĢtir.  


