


Düzenleme 
1 Ocak 2017 
tarihinde 
yürürlüğe girdi 

45 yaşının altında hem 
özel sektörde hem de 
kamu sektöründe tüm 
çalışanları 
kapsayacaktır. 

Çalışanın katkı payı, 
prime esas gelirin/ 
emeklilik keseneğinin 
%3’üne gelen tutar 
olacak. 

Otomatik Katılım 
Kapsamında işveren 
katkı YAPAMAZ. 

Çalışanlardan Fon 
İşletim Gideri Kesintisi 
dışında bir masraf 
alınamayacak 

Sisteme otomatik dahil 
olan çalışanlar, kendilerine 
yapılan bildirimi müteakip 
2 ay içinde 
sözleşmesinden 
cayabilecek. 
  

Mevcutta Bireysel 
Emeklilik sisteminden 
sözleşmesi olup 
Devlet Katkısı alan 
çalışanlar, Otomatik 
BES’lerinden de ayrıca 
Devlet Katkısı 
alabilecek. 

2 ay içinde cayma 
yapmayan katılımcılara ek 
olarak  ve hakediş 
şartlarına  tabi olmak 

kaydıyla 1.000 TL EK 
DEVLET KATKISI 
ödenecek. 

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ  

10 yıl ve 56 yaş şartını 
sağlayarak emeklilik 
hakkını kullanan ve toplu 
para almayarak en az 10 
yıllık maaş alabileceği 
gelir sigortası alan 
çalışana, birikiminin %5’i 
kadar ek devlet katkısı 
ödenecek 
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OKS ÖZET 

45 yaşının altındaki tüm 
kamu kurumları çalışanları. 

PEK/EK*%3 

Çalışan OKS sözleşmesi dahilinde 
maksimum 3 ay süreli ara verme talebinde 
bulunabilir. Bu süre zarfında yeniden talep 
etmesi durumunda ara verme süresini 
tekrar 3 aya çıkarabilir. 

Çalışan kendine yapılan bildirimi müteakip 2 
ay içinde cayma hakkını kullanabilir. 

Yılda 6 defa 

Her bir kurum nezdinde otomatik katılım 
sözleşmesi açılacaktır. 

Yeni kurumda OKS planı varsa birikim 
transferi yapılır, yoksa çalışan ihtiyari olarak 
mevcut plandan devam edebilir. 

Yok! 

Hayır, OKS ile yeni sözleşme başlatılacaktır. 

Katkı payı tutarı değişmez. 
 

Çalışan için en avantajlı planı sunan şirket seçilmeli 

Kurum çalışanından faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte 
bulunmayanlar için tercih yapar. 

Kurum, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik 
şirketine aktarmakla yükümlüdür. 

Şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer tüm 
yükümlülükler protokol ile emeklilik şirketine devredilebilir. 

Kurum ile şirket arasında sözleşme imzalanacaktır. 
Kurumlar çalışanlarından herhangi bir imza almayacaktır.  

Kurum; katkı payını zamanında şirkete aktarmazsa işlem 
başına 100 TL idari para cezası ödeyecektir. Ayrıca 
gecikmeden kaynkalı fon kaybı mevcutsa bu kaybı da 
ödemekle yükümlüdür.  

Kurum OKS kapsamında çalışanı adına katkı payı ödeyemez  

Kurum 2 yıl boyunca emeklilik şirketini değiştiremez. 
Aktarım sonrası ise bu süre 1 yıldır.  

 

Birleştirilemez! 
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OKSDE FON İŞLEYİŞİ VE KESİNTİLER 
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- Sabit %60 Mevduat 
- Minimum %20’si max. 180 

vadeli DİBS 
- Maksimum %20 ters repo 

- Minimum %60 Katılım Hesabı 
- Kalanı Vaad Sözleşmeleri, 180 

vadeli DİBS ve Kira 
Sertifikaları 

- Minimum %50 DİBS/ Kira S 
- Minimum %10 Girişim S.Y.F/ 

Gayrimenkul Y.F. /Sermaye 
Piyasası Araçları 

- Maksimum %30 Ters 
Repo/Hisse S/Kıymetli 
Maden/ Vaad Sözleşmesi 

- Maksimum %40  Mevduat/ 
Katılım Hesabı 
 

- Muhafazakar 
- Dengeli 
- Atak 
- Agresif 

- Atak 
- Agresif 
- Muhafazakar ve Dengeli 

Opsiyonel 

Sisteme girişteki ilk 1 yıl 
İlk 1 yıl sonrası St. fona 

otomatik geçiş 

S.Fon ’dan çıkmak isteyene 
Risk Profili Anketi yapılarak 4 

farklı fon seçeneği önerilir 

Geçiş Hükümleri 
01.07.2017 tarihine kadar, çalışan 
istese de başlangıç fonundan 
çıkamaz. 
 
Standart Fon, 01.01.2018 tarihinden 
itibaren sunulmaya başlanacaktır. 
 
Başlangıç fonunun kurulması 
yetişmez ise bu fon devreye girene 
kadar, ilk 2 aylık cayma döneminde 
“likit fon” veya “faizsiz standart 
fon”sunulabilecektir. Ana paranın 
korunması sorumluluğu şirkettedir. 
 
   Fon İşletim Gider Kesintisi     0,85 

  Fon Toplam Gider Kesintisi     1,09 

Kesintiler 
Başlangıç fonundan çıkmak isteyen katılımcıya «Risk Profili Anketi» 
yapılarak diğer fon seçenekleri önerilir. 



ÇALIŞANLAR İÇİN TALEP  
YÖNETİMİNDE EN İYİ HİZMET 

KURUMLAR 

Halk Emeklilik talepleri kendi topluyor! OKS kapsamında sisteme dahil 
olan çalışanların tüm talepleri şirketimiz tarafından toplanıyor. 
interaktif SMS, web chat, ivr, kurumsal müşteri hizmetleri, kurumsal 
internet şube, mobil uygulama tüm talepler hızlı bir şekilde 
cevaplanıyor. 

NEDEN HALKEMEKLİLİK? 

KURUMLAR İÇİN 
OPERASYONEL KOLAYLIK 
Halk Emeklilik kurumlar ile entegre olarak, güçlü altyapısı ile 
operasyonel kolaylık sağlıyor. Kurumlara özel kurumsal internet şube 
ve kurumsal çağrı merkezi ile oluşabilecek tüm sorunlar en kısa 
sürede çözülüyor, işveren yükü en aza indirgeniyor. 

ÇALIŞANLAR 



OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 

Halkemeklilik kurumsal internet şube ve çağrı merkezi ile sistemsel altyapı üstünlüğünü koruyor! 

Şirketimiz Otomatik Katılım Planı kapsamında sistemsel altyapı geliştirmeleri ile işverenlerin yükünü en aza 

indiriyor, Otomatik katılımı Kurumunuz için sorunsuz ve hızlı bir süreç haline getiriyor. 

Kurumsal online 
şubemizde, 
çalışanlarınızın 
sözleşme girişlerini 
yapabilirsiniz. 

Online şubeye 
girdiğinizde, müşteri 
temsilcimiz sizi 
arayacak ve çalışan 
liste yüklemeleri gibi 
işlemlerde size 
yardımcı olacak. 

Hafta içi 09:00-18:00 
saatleri arasında WEB 
Chat uygulaması ile 
tüm sorularınıza 
online cevap  
veriyoruz. 

Hafta içi 09:00-18:00 
saatleri arasında 
kurumsal  
çağrı merkezimiz size  
yardımcı olacak. 

Çalışanlarınızın 
Otomatik Katılım 
Sözleşmeleri 
başladığında ve aylık 
tahsilatlarında SMS ve 
e-posta ile bildiriyoruz 

Mutabakat sihirbazı ile Kurumlara adım adım, sorunsuz ve 

hatasız otomatik katılım süreci sunuyoruz. 



OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 

Halkemeklilik’in avantajları bitmiyor!   

Şirketimiz Otomatik Katılım Planı kapsamında sisteme dahil olan tüm çalışanlardan sözleşmeleri ile ilgili 

tüm talepleri topluyor. Kurum yükünü en aza indirmek için kolları sıvayan şirketimiz, çalışanlardan tüm 

talepleri toplayarak, işverene raporluyor! 
Çalışanlarınızın taleplerini farklı kanallardan (SMS, HalkEmeklilik internet 

şube, HalkEmeklilik mobil uygulama, IVR [otomatik sesli yanıt sistemi]) 

topluyor ve sizlere raporluyoruz. 

IVR 
Sesli Yanıt Sistemi 

Çalışanlarınızın şözleşmmeleri ile ilgili tüm 

taleplerini sesli yanıt sistemi ile alıyoruz. 

KURUMSAL ÇAĞRI MERKEZİ 
Halkemeklilik Kurumsal Müşteri Hizmetleri ile Kurumlar için  artık tüm 

işlemler çok hızlı ve kolay. İşverenler tüm taleplerini bir telefon ile 

gerçekleştirebiliyorlar. 

SMS 2560 Kısa Mesaj İletişim Kanalı 
Çalışanlarınız sadece kısa mesaj ile tüm taleplerini 

gerçekleştirebilirler. İşverene ilgili taleplerin 

raporlaması düzenli olarak yapılıyor olacak. 

İNTERNET ŞUBE 
Kurumsal İnternet şube ile işverenler çalışanlarla ilgili tüm işlemleri 

sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor olacak. 

Halkemeklilik Kurumsal İnternet Şube 

MOBIL APP 
Halkemeklilik mobil uygulama ile çalışanlarınızdan gelen, kp artışı, ara 

verme, cayma, ayrıla gibi tüm taelpleri topluyoruz ve gerçekleştiriyoruz. 

0850 800 4400 



GÜÇLÜ GÜVENLİ TEKNOLOJİK ALT YAPI 

Özellikle OKS ile birlikte kişisel veri güvenliğinin 
çok önemli olduğu bir döneme girerken ISO27001 
Bilgi Güvenliği sertifikasını alarak veri güvenliği 
konusunda güvenirliliğimizi sertifikalamış olduk. 

Bireysel internet şubemiz ve mobil uygulamamız ile müşterilerimiz  
kolayca bireysel işlemlerini gerçekleştirebilmekte olup OKS ile ilgili 
taleplerini de yine bu kanallarımız üzerinden iletebileceklerdir. 
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PORTAL 
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OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ 

Halkemeklilik’in ekfaydaları saymakla bitmez!   

Şirketimiz Otomatik Katılım Planı kapsamında sisteme dahil olan tüm çalışanlara birbirinden önemli 

ekfaydalar sunuyor. 

VIP EKSTRA 

VIP 

HALK SİGORTA İNDİRİMİ 

DIGITURK 

FİG 
FERDİ KAZA 



Diş sağlığının sürekliliğinin 
sağlanabilmesi için tavsiye 
edilen yılda 1 defa diş 
doktoruna gidilmesi ve diş 
sağlığının kontrol ettirilmesidir. 
Diş Sağlığı Paketi ile Katılımcı, 
yılda 1 defaya mahsus ve tek 
seans ücretsiz olmak üzere 
aşağıdaki hizmetlerden 
faydalanabilir;  
• Diş hekimi Muayenesi  
• Diş Röntgen Filmi 

(periapikal)  
• Detertraj (Diş Taşı Temizliği 

– Alt ve Üst çene) 

Hizmet ağı içinde yer alan 
anlaşmalı kurumlarda, 
yılda 1 defaya mahsus göz 
taraması ücretsiz diğer 
tüm tetkik ve 
ameliyatlarda %30’a varan 
indirim uygulanmaktadır.  
Refraksiyon (kırılma) 
kusurlarını tespit etmek 
için otoref raktometre ile 
ölçümle alınmaktadır. 
Miyop, Astigmat ve 
Hipermetrop tespit edilir. 
Glokom (Göz tansiyonu) 
pnömatik Tonometre ile 
göz içi basıncı ölçümü ile 
tespit edilir.  

Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Planı ile Türkiye 

çapında Üst Düzeydeki Psikolog ve Psikiyatrlardan 

bu hizmeti ücretsiz ve indirimli uygulamalar 

şeklinde alabilirsiniz.   

Psikolojik Tasarruf Planı ürün içerik ve uygulaması;  

• İlk seans ücretsiz;  

• Diğer seanslarda seans başına %30’a varan 

indirim  

 

VIP HİZMET PAKETİ EKSTRA 
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Şirketimiz, çalışanın isteği 
üzerine, aşağıda belirtilen 
konularda hizmet ve tamiri 
verebilecek profesyonelleri 
veya hizmet birimlerini mesai 
saatleri içinde işyerine 
gönderecektir. 
Su/Sıhhi Tesisat/Kalorifer 
Tesisat İsleri 
• Fayans/ Kalebodur 
• Elektrik 
• PVC kapı-pencere-dograma 

tamir İsleri 
• Boya 
• Cam 
• Sıva 
• Kartonpiyer 

 
 
 

OKS kapsamında çalışanlarınızın 
Acil Yardım Hattını araması ve 
hukuki işlemler hakkında bilgi 
alması maksadıyla talepte 
bulunması halinde, 
şirketimiz; uzman avukat ile 
sigortalı arasında konferans 
görüştürme yapacak ve gerekli 
bilgilendirmeye aracı olacaktır. 

OKS kapsamında çalışanın 

işyeri'nde yürütülen mali 

konularda bilgilendirme ve 

danışmanlık hizmeti 

verilecektir. Vergi kanunu, 

mevzuat bilgisi, beyanname 

düzenlenmesi, işletme 

defterinin tutulması, şirket 

kurulması esnasında 

uygulanacak prosedürler, devir 

işlemleri, vergi dairelerine 

dilekçe yazımı vb. konularda 

bilgi sunumu sağlanacaktır. 

VIP HİZMET PAKETİ EKSTRA 
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VIP HİZMET PAKETİ 

7/24 tüm Türkiye’de, yerel çekici-
vinç firmaları, tamirhaneler ve araç 
markalarının servis istasyonları 
hakkında bilgi ve telefon numarası 
verilir. İstenir ise, kapsam dışı ve 
limit üstü bedeller için (karşılıklı 
fiyat onayı alındıktan sonra) 
anlaşmalı fiyatlarından, ilgili 
firmalar ile iletişim kurularak 
Katılımcı’nın ilgili  
hizmetlerden  
faydalanması sağlanır. 

Aracın hareketsiz 
kalmasına yol açan kaza 
durumlarında; araç, en 
yakın yetkili veya 
anlaşmalı servise yılda 1 
defa 250 TL limit 
dahilinde çekilir. 

Aracın çalışırken, devrilme veya 
şarampole yuvarlanma nedeniyle 
hareketsiz kalması durumunda; 
mümkün olabilen durumlarda, aracın 
kurtarılması ve sonrasında yoluna 
devam edebilmesi için uygun bir yere 
konulması amacıyla gerekli kurtarma 
organizasyonu yurt içinde yılda 1 
defa 500 TL limit dahilinde sağlanır. 

Hobi Kulüpleri, Türkiye’de 40’ı aşkın şehirde, konusunda uzman birçok anlaşmalı kurumda geçerlidir. Eğitimden, sosyal aktivitelere, 
sanattan spora birçok alanda, her zevke ve ilgi alanına hitap eden Hobi Kulüpleri, Katılımcı’ ya özel avantajlar sağlamaktadır. 
 

Katılımcı bu hizmetlerden yararlanmak istediğinde www.halkemeklilik.com.tr linki üzerinden ilgili hizmete ait detayları öğrenebilir. 
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Katılımcı’nın karşılaştığı acil 
olan veya olmayan her türlü 
sağlık problemi ile ilgili olarak 
bilgi verilir. Doktor, uzman 
doktor, diş hekimi, hastane, 
teşhis merkezleri, eczane ve 
nöbetçi eczane isimleri, 
adresleri ve telefon numaraları 
bildirilir. Karşılaşılan sağlık 
problemi konusunda alınması 
gereken önlemlerle ilgili 
tavsiyede bulunulur ancak tanı 
konmaz, ilaç  
önerilmez.  

Şirketin farklı şehirlerinde hizmet veren çok sayıda Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu bulunmaktadır. 
Katılımcı, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları ile özel hastanelerden eczanelere, optiklerden tanı 
merkezlerine kadar farklı kurumlardan %40’a varan özel indirim avantajları ile hizmet 
alabilmektedir. 
Katılımcının, Anlaşmalı Sağlık Kurumları’ndan faydalanabilmesi için ilgili sağlık 
organizasyonun 444 44 00’ı arayarak yapılması gerekmektedir. 

Sağlık Network İndirimi kapsamında 

Anlaşmalı Sağlık Kurumları arasında; 

• Özel Hastaneler ve poliklinikler 

• Tıp ve Tanı Merkezleri  

• Doktor Muayenehaneleri, 

• Eczane ve Laboratuvarlar 

• Optikler, 

• Fizik tedavi merkezleri bulunmaktadır. 

Anlaşmalı Sağlık Kurumları’nda Katılımcı’nın 

faydalanabileceği “indirimli hizmetler” arasında; 

• Yatışlı Tedaviler 

• Muayene Konsültasyonlar 

• Laboratuvar ve Radyolojik Hizmetler 

• Modern Görüntüleme Yöntemleri  

• Eczane / İlaç / Dermokozmetik / Optik 

• Fizik Tedavi Hizmetleri yer almaktadır. 

VIP HİZMET PAKETİ 
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Halk Sigorta İndirimi 

Halk Emeklilik Otomatik Katılım Planı kapsamında yer alan  çalışanlar için Halk Sigorta tarafından belirli ürünler için 
indirim yapılacaktır. Bu indirim sadece Halkbankası şubelerinden yapılacak işlemler için geçerlidir.  

İndirim yapılacak ürünler ve oranları;  
 
• Trafik Sigortası, %10  
• Kasko ürünlerinde, %10 
• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerinde; %10,  
• Konut Sigortalarında da %20 indirim olarak uygulanacaktır. 
 
Kullanılacak olan indirim oranı, katılımcının otomatik katılım sözleşmesindeki cayma sürelerinin dolmasından sonra 
geçerli olacaktır. 
Katılımcının otomatik katılım sözleşmesinden ayrılması durumunda ayrılma talep tarihinden itibaren ek fayda sonlanacak 
ve indirim uygulanmayacaktır. 
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Digiturk Avantajı 

Halk Emeklilik ile anlaşılan kurum arasında yapılan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) protokolü çerçevesinde Bireysel 
Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olan tüm kurum çalışanları içindir. 

• OKS kapsamında anlaşılan kurum çalışanları, Digiturk ek faydasını, OKS sözleşmelerine ilk katkı payı tahsilatı intikal 
ettiği tarihten itibaren, OKS sözleşmeleri yürürlükte olduğu sürece aktive etme hakkına sahip olacaklardır.  

• Aktive edilen ek fayda, OKS sözleşmesinden cayma ya da ayrılma durumlarında da geçerliliğini koruyacaktır.  
• Yürürlükte OKS sözleşmesi bulunmayan kurum çalışanı, bu ek faydadan yararlanamaz. 
• İlgili ek fayda, aktive edilen kampanyaya göre 12 ya da 24 ay süresince olup, kampanya taahhüdü bitiminde Digitürk 

tarafından fiyat güncellemesi yapılabilir. 
• Ek fayda’nın nasıl aktive edileceği, www.halkemeklilik.com.tr internet sayfası üzerinden duyurulacaktır. 
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Özel Ferdi Kaza Sigortası 

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Otomatik 
Katılım Planı kapsamında tüm çalışanlar için 
maliyeti Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
tarafından karşılanacak olan ve cayma 
sürelerinin dolmasından sonra  başlayacak 
olan, 5.000 TL teminatlı, 1 yıl süreli Grup 
Ferdi Kaza Sigortası ek fayda olarak 
verilecektir. Grup Ferdi Kaza Sigortası 
kapsamında kaza sonucu vefat ile kaza 
sonucu maluliyet teminatları verilecektir. 
 
Katılımcının otomatik katılım 
sözleşmesinden ayrılması durumunda  
ayrılma talep tarihinden itibaren ek fayda 
sonlanacak ve ferdi kaza sigortası iptal 
edilecektir. 
 
Katılımcı ferdi kaza poliçesini 
www.halkemeklilik.com.tr  linki üzerinden 
temin edebilir. BİZ HALKEMKELİLİK OLARAK YANINIZDAYIZ.. 
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SİSTEMDE KALIN ÇÜNKÜ; 

• Ödediginiz her katkı payı %25 Devlet Katkısı 
kazanıyor. 

• Devlet ayrıca 1.000 TL ek Devlet Katkısı veriyor, 
paranızı kat kat katlıyor. Ayrılırsanız ikinci girisinizde 
1.000 TL Devlet Katkısı hakkınızı kaybedeceksiniz. 

• OKS’de hiçbir masraf yok. 
• Tüm ödemeleriniz devlet güvencesinde olacak. 
• Ödeme dönemlerinizi esnetebilir, sıkıştığınız zaman 

ara verebilir, istediginiz zaman devam edebilirsiniz. 



Teşekkürler 

Teşekkürler 


