
Bolge Mi.idtrlii[nmiz,02l0ll20l7 tarihli ve 29936 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 0ll0ll20l7
tarilrli ve 2017D7}Lsayfi Bakanlar I(urulu Karan ile ytirtirli.ige konulan "Qahqanlarrn igverenleri
aracrh[ryla Otomatik Olarak Bmeklilik Planrna Dahil lldilmesine iliqkin Usul ve Esaslar Hakkrnda
Yiinetmelik" hi.iki.irnleri gergevesinde,0Il04l20l7 tarihinden itibaren kapsama dahil olacak personelimize
sunmu$ oldugu ek faydalartnrn olumlu gortihnesi, alt yaprlannrn ve istemlerinin daha anlagrlrr olmasr,
otornatik katrhm sisteminin ytiri.itiilmesi agamasrnda daha rahat iletigirn ve bilgi ahgveriqinde
bulunabilirliginin bulunmasr nedeniyle Bireysel Enieklilik Sistemi (BES) Otomatik Katrhm Sistemi (OKS)
igin Vakrf Emeklilik $irketi ile sozlegrne imzalanmrgtrr.

Bolge Miidiirliigiimiizde istihdam edilen kadrolu ve kadro karqrh[r sozlegmeli personeller ile 657
sayrh Dcvlet Memurlan Kanunun 4/c rnaddcsi kapsamrnda gahqan gegici personellerin Bireysel Emeklilik
Sistemine dahil edilip edilcrneyecefi ve ne zarnan dahil edilecefii aqa[rda agrklanmrqtrr:

Kadrolu vc kadro kar$rhEr siizle$meli personeller

Kadrolu ve kadro karqrhlr sozlegmeli personellere l5 Nisan 2017 tarihinde odenecek 1510412017-
1410512017 donemi maaglartndan kapsam dahilinde ki (45 yag altr) personellerden BES kesintisi yaprlmrqtrr.

657 sayrh Devlet Memurlarr Kanunun 4/c maddesi kapsamrnda gah$an gegici personeller

657 sayth Devlet Memurlan Kanunun 4/c maddesi kapsamrnda gahqan gegici personellerin sisteme
dahil edilmesi ile ilgili Hazine Miistegarh[rnrn 9 Kasrm 2012 tarih ve 28462 sayrh Resmi Gazete'de
yaytmlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkrnda Y6netmelik'in madde 2218 "...(2) 5510 sulttll lit,,ntrutt 4

.sigot'rult srt,!'tlitnltrt. ltrLbJ'illiutl:a,aj-utilalL;fi1e1trr dihil s*</t/ag. " hiikmti kapsamrnda,3ll512006 tarihli ve
5510 sayrh Sosyal Sigortalarve Genel Sa$rk Sigortasr Kanununun4 tinci.i maddesinin ikinci ve dordtincti
frkral4nnda belirtilenler otomatik . katrhm kapsamrnda bir emeklilik planrna dahil
edihneyeceEibelirtildi[inden sisteme ahnrnamrgtrr.

Emeklilik $irketi, BES kapsamtna ahnan personellere posta yoluyla veya gtivenli elektronik iletigim
araglan ile emeklilik planrna dahil edildigi bildirir. Qahganlar bu bildirimi mi.iteakip iki ay iginde cayma
hakkr, iki ayhk cayma hakkrnr kullanmayanlar istedi[i zaman da aynlma hakkr ve katkr payr odemeye ara
verTne talep hakkrna sahiptir.

Otomatik Katrhm Sistemi kapsamrna ahnan personellerimiz Vakrf Emeklilik $irketinin danrqma hattr
olan 0 850 222 9 657 ile her ttirlii iglem talepleri yaprlacaktrr.

Vakrf Erneklilik $irketi tarafindan kapsama dahil olan personelimize sunmug oldugu ek faydalar ekte
sunuh'uugtur.


