
ZİRVE	BİLGİ	TEKNOLOJİLERİ	ONLİNE	BİREYSEL	EMEKLİLİK	İŞLEMLERİ

Bu	kılavuz;

Zirve	yazılımı	kullanan	müşterilerin		Otomatik	Katılım	Sistemi	ile		Bireysel	Emeklilik	sisteminde	Firma	Üyelik,	BES	Başvuru	ve	BES	Prim	Ödeme	

işlemlerinin		program	içersinden	yapılması	amaçlanmaktadır.

· Ana	Sayfa:		Şubelere göre ay bazında gönderilmeyi bekleyen, tahsilat, işlenen, onaylanan, red olan ve toplam tutarlarını 

görebileceğiniz ekran.



Program	Menüsü;

Şubelere göre Personel Sayıları ve Başvuru durumlarını gösteren grafik rapor ekranını açar.

Şubeye ait personellerin listelendiği, ile�şim bilgilerinin düzenlediği ve Online BES başvuru işleminin yapıldığı ekranı 
açar.

Zirvede hazırlanmış bordrosunda BES Kesin�si olan personellerin dönem bazında listelendiği ve Online Tahsilât 
gönderimi yapılabildiği ekranı açar.

Firmaya ait tüm şubelerin listelendiği ve OKS sistemi için gerekli bilgilerin girildiği ekranı açar.

Online yapılan işlemlerin takıp edildiği ekranı açar.



İşlem	Aşamaları	ve	Dikkat	edilmesi	gereken	hususlar;

· Şube	OKS	Tanımları:	Firmaya ait tüm şubelerin listelendiği ve OKS sistemi için gerekli bilgilerin girildiği ekrandır.

Liste	Ekranı

OKS	Firmaları

Anlaşmalı OKS firmaların listesi ve listeye göre filtreleme yapılır.

Şube	Arama

Şube No, Şube Adı ve Şube Vergi Kimlik Numarasına göre arama yapılır.

Listeyi	Yenile

Şube listesini yeniler, varsa yeni eklenen şubenin, yenile butonu ile listeye eklenmesi sağlanır.

Şube	Düzenle

Şube OKS Bilgilerinin düzenlediği ekranı açar



· Şube	OKS	Bilgileri	 	:	 Otoma�k ka�lım sisteminde işlem yapacak firma şubelerinin, öncelikli olarak hizmet alacağı sigorta 

firmasından “Kullanıcı Adı”, “Şifre”, “Grup Poliçe Numarası” bilgilerini temin etmeleri gerekmektedir. Bu kullanıcı bilgilerini şube 

bilgilerini düzenleme ekranından programa kaydı yapılmalıdır.

Şube	Bilgilerinin	Düzenlediği	Ekranı

Otoma�k ka�lım sisteminde işlem yapabilmek için hizmet sağlayıcı firmanın web sitesine de üye olmak gerekmektedir. Bu işlemi program üzerinden yapmak 

mümkündür. “Şube OKS Bilgileri Düzenle” ekranında “OKS Online Üyelik Bilgileri” alanında gerekli olan “Adı”, “Soyadı”, “Telefon”,”email”,“Portal Kullanıcı Adı” 

ve “Portal Şifre” bilgilerinin kurallara uygun şekilde girilmiş olması gerekmektedir,  bilgiler girildikten sonra “Online Üye Ol” butonu ile portal üyeliği 

gerçekleşmiş olur ve işlem sonucu “Online Üyelik İşlem Sonucu” alanında gözükmektedir. 



Portal Kullanıcı bilgilerinin girildiği alan : 

Online Üyelik Butonu : 

Online Üyelik İşlem Sonucu : 

OKS Portal Üyelik Bilgilerinde uyulması gereken kurallar;

è Kullanıcı adı kayıtlı değil 

è Şifre güvenlik şartlarını sağlıyor. ( En az 4, en çok 12 karakter, en az bir Büyük harf, bir küçük harf ve bir rakam içermeli ) 

è Email forma� düzgün olmalı. 

è Email başka bir kullanıcıya ait olmamalı. (Önceden başkası tara�ndan girişmiş olmamalı)

è VKN kayıtlı değil. (Önceden sisteme kayıtlı olan Vkn olmaması gerekli) 

è Telefon numarası kayıtlı değil. (Önceden sisteme kayıtlı olan telefon numarası olmaması gerekli)  



· Başvuru	İşlemleri:	 		Şube ait personellerin listelendiği, ile�şim bilgilerinin düzenlediği ve Online BES başvuru işlemin yapıldığı ekrandır

Liste	Ekranı

Şube	Seç

    

Şube seçimine göre personel listesini yenileyen ekrandır.

Personel	Arama
    

Personel No, Adı, Soyadı, T.C. No ve Poliçe Numarasına göre arama yapılır.

Yenile
Şubeye kayıtlı olan personellerin listesini yeniler, varsa yeni eklenen personeli listeye 
ekler. 

Personel	Bilgilerinin	
Düzenlenmesi

Personel bilgilerinin düzenlendiği ekranı açar.

BES	Başvuru
Personel listesinde olan ve daha önce başvurusu bulunmayan tüm personellerin BES 
başvurularını tek seferde gönderir.

Durum	Sorgula Personel listesinde olan tüm personellerin başvuru durumlarını tek seferde sorgular.

Liste	Üzerinde	Seçili	
Personel	İşlemleri

    

           Seçili personelin kar�nı açar.

           Seçili personel için başvuru yapar.

           Seçili personel için başvuru durumunu sorgular.



· Personel	Bilgilerini	Düzenle:	 	 Personel bilgilerinde bulunan bazı alanların düzenlenmesine izin verilmiş�r. Bunlar; “Doğum Tarihi”, “Cep

Telefonu”, “Fon Tercihi” ve “İBAN No" alanlarıdır. Diğer alanların düzenlenmesine izin verilmemiş�r.

Personel	Bilgilerini	Düzenleme	Ekranı

 



· Tahsilât	İşlemleri	 	:  Seçili dönemdeki personellere ait BES kesin�lerinin listelendiği ve Tahsilat işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Liste	Ekranı

Şube	Seç

Şube seçimine göre personel listesini yenileyen ekrandır.

Personel	Arama Personel No, Adı, Soyadı, T.C. No ve Poliçe Numarasına göre arama yapılır.

Yenile
Seçili döneme ait hazırlanmış bordrolarında “BES Kesin�si” olan personellerin 
listesini yeniler, varsa yeni eklenen personelleri listeye ekler.



Tahsilat	Gönder
Tahsilât listesinde olan ve daha önce gönderilmemiş tahsilâtları tek seferde 
gönderir.

Durum	Sorgula Tahsilât listesinde olan tüm tahsilâtların durumunu tek seferde sorgular.

Liste	Üzerinde	Seçili	
Tahsilat	İşlemleri

    

                 Seçili tahsilâ� gönderir.

                  Seçili tahsila�n durumunu sorgular.


