
   
  OKS (OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ) DES (DİJİTAL EKO SİSTEM) LUCA BES ENTEGRASYONU 

 

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine dahil olan çalışanların DES sistemi ve Luca entegrasyonu 

ile Sigorta Firmalarına Personellerin ve ödeme (kesinti) tutarlarının aktarılması işlemi gerçekleştirmiş 

bulunuyoruz. 

Bu entegrasyonu sağlamak 3 aşamadan oluşmaktadır. 

 Sigorta Firması ile Mükellef arasında anlaşma sağlanması. 

 Luca vBeta 2.1’de BES Otomatik katılım alanında sözleşme bilgilerini oluşturup, personelleri 

sözleşme kapsamında dahil edip bordroların hesaplanması. 

 DES (dijital eko sistem) kullanımı için sözleşme bilgilerinin doldurulması. 

 

DES (dijital eko sistem) online sözleşme için tıklayınız. (Sözleşme Mükellef adına 

doldurulacaktır)  

 

 (DES platformu İŞNET A.Ş ‘ye aittir ve bu entegrasyon için herhangi bir ücret alınmamaktadır. 

Entegrasyon 3 Sigorta firması ile sağlanmaktadır. 

1) AVİVASA 

2) NN HAYAT 

3) ANADOLU HAYAT 

Firmaları ile BES entegrasyonu sağlanmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen sigorta firması  ile mükellef arasında BES sözleşmeleri yapıldıktan sonraki işlemler 

şu şekilde olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abone.isnet.net.tr/DijitalEkoSistemSozlesmesi


   
2.Aşama 

LUCA v2.1 Beta da yapılması gerekenler; 

BES Otomatik katılım işlemi Luca v2.1 Beta ekranından yapılmaktadır.  

  

 

İlk olarak Sözleşmeler alanından BES Otomatik katılım sözleşmesi sisteme girilir. 

 

 

Yeni Sözleşme butonuna basıp BES Otomatik Katılım için anlaşılan firma ile yapılan sözleşme 

bilgilerini ve hesaplama kurallarını belirliyoruz. 



   

 

BES Şirket Adı    : Bireysel Emeklilik hizmeti alınan firma. 

Sözleşme Kodu ve Numarası : Firma ile yapılan sözleşme kodu ve numarası. 

Başlangıç Tarihi   : BES otomatik katılım sözleşmesinin başlangıç tarihi. 

Bitiş Tarihi   : BES otomatik katılım sözleşmesinin bitiş tarihi. 

Kesin türü   : BES kesintisinin Oran olarak mı Tutar olarak mı yapılacağı seçeneği. 

 Kesinti oranı Yasal olarak %3 tür. Dilerseniz değişiklik 

yapabilirsiniz. 

Sözleşme tipi   : Faizli /Faizsiz 

Personel Net Maaşı  : Kesinti Uygulansın (Personel Karşılar) / Değişmesin (İşveren Karşılar) 

Kesinti Tutarının Şirkete Aktarılacağı Gün : Ayın Son Günü veya Ay günlerinden bir tanesi. 

Ödeme Yapılan Banka Adı : Banka Listesinden seçebilirsiniz. 

Banka Şube Kodu  : İlgili Banka Şube Kodu 

Hesap No/IBAN   : Hesap Kodu veya IBAN bilgisi. 

 

Sözleşme tanımı yapıldıktan sonra BES PERSONEL İŞLEMLERİ alanına geliyoruz. 



   

 

BES Personel İşlemleri Filtreleme alanında; 

** Kayıtlı Personel Sayısı gösterilir ve BES Otomatik Katılım Sistemine Zorunlu katılım tarihi bilgi 

olarak gelmektedir. 

İşyeri    : Seçili Firmaya ait İşyerleri seçimi yapılabilir. 

Bölüm   : İşyerine ait bölüm seçimi yapılabilir. 

BES Otomatik Katılım : Dahil Olanlar (önceden sisteme katılanlar) Dahil olmayanlar * 

** İlk defa seçim yapılacaksa Dahil Olmayanlar seçilmelidir. 

Sözleşme  : BES Sözleşme alanında girilen sözleşmelerin seçim alanı. 

Seçim yapıldıktan sonra Listele butonuna basılır. 

 

 



   
Listeme Yapıldıktan sonra; 

 

 

Tüm Personeller eklenecekse hepsi işaretlenir veya tek tek personeller işaretlenebilir. 

Seçim yapıldıktan sonra sol alt tarafta bulunan Ekle butonuna basınız. 

BES’e Personel Ekleme Ekranı karşımıza gelir; 

 

Sözleşme  : Sözleşmeler alanından tanımlanan sözleşmeler seçilebilir. 

Kesinti Türü  : Sözleşmedeki Değer Kullanılsın (Oran veya Tutar) 

     Ayrıca bu ekrandan da sözleşmeden bağımsız Oran veya Tutar seçeneği 

seçilebilir. 

Personel Net Maaşı : Sözleşmede seçilmiş olan kural (Personel Kendi Karşılar veya İşveren 

Karşılar) 

   Ayrıca bu ekranda da sözleşmeden bağımsız BES ödeme şekli seçilebilir. 

 

Seçimler yapıldıktan sonra Ekle butonuna basılır. 



   

 

Açıklama alanında BES’e dahil edildi uyarı yazısı görülür. 

Bu işlem sonrasında Personel Modülü > Kazanç/Kesinti İşlemleri>Ek Kazançlar alanında Oto.Kat.BES 

alanları otomatik açılacaktır. 

 

 

 

 



   
Tanımlamalar yapıldıktan sonra bordro işlemlerinde ilgili ayda ilgili personellerin bordrosu hesaplanır. 

Personel Net Maaşı :Personel Kendi Karşılar seçeneğinde; 

 
Puantaj; 

 

** “Hesaplamalarda virgülden sonraki alanda kuruşlar dikkate alınmamaktadır.”  

 



   
Personel Net Maaşı : İşveren Karşılar; 

 

Puantaj; 

 

 



   
 

3.Aşama 

DES (Digital Eko Sistem) Entagrasyonu 

İlk olarak yapılacak işlem DES (Dijital Eko Sistem) kullanımı için Mükellef ile İŞNET A.Ş arasında 

sözleşme imzalanmasıdır. 

Sözleşme için Burayı Tıklayınız 

Mükellef adına doldurulacaktır. Yazılı olarak çıktı gönderilmemektedir.  
 
Bu sözleşme, İşNet tarafından sunulmakta olan Dijital Eko Sistem hizmetine ilişkin doldurulmuş olup 
şu anda “Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Hizmeti Entegrasyonu” için kullanılmaktadır. Bu sistem 
ile LUCA Mali Müşavir Paketinden, anlaşma sağlamış olduğunuz “Bireysel Emeklilik Şirketi”nize 
verilerin çok daha hızlı ve anlaşılır şekilde aktarılması sağlanmaktadır.  
 
Bu sözleşmeyi doldurmuş olmanız “Bireysel Emeklilik Şirketi” ile anlaşma yaptığınız anlamını 
taşımamaktadır ve “Bireysel Emeklilik Şirketi”ne karşı olan sorumluluklarınızı değiştirmemektedir.  
 
Sistemin kullanılması için aşağıdaki link üzerinden aktivasyonun yapılması gerekmektedir .Sonrasında 
tarafınıza; 
-Müşteri Hizmet No 
-T.C.kimlik No 
- Şifre 
Gönderilecektir. 
 DES kullanıcı bilgileri geldikten sonra yapılması gereken işlemler 
 
DES Kullanıcı bilgilerin Luca Beta v2.1 ekranına DES bilgilerinin Kayıt edilmesi. 
 
Sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilen DES bilgileri Luca Beta ekranında BES Otomatik 
Katılım Sözleşme alanına kayıt edilmesi gerekmektedir. 
 
Luca Beta v2.1 >BES sözleşmeler işlemleri alanında Kayıtlı sözleşmenin sağ tarafında bulunan DES 
Bilgileri yazısını tıklıyoruz. 
 
Açılan DES Bilgileri alanına İŞNET ile yapmış olduğunuz sözleşmede belirtilen e-posta adresine 
bilgi@dijitalekosistem.net  adresinden gönderilen MHN numarası, T.C kimlik numarası ve Parola 
bilgilerinizi yazıp kaydet butonuna basınız. 
 

https://abone.isnet.net.tr/DijitalEkoSistemSozlesmesi
mailto:bilgi@dijitalekosistem.net


   

 
 
DES sistem bilgilerini kayıt ettikten sonra yine DES bilgileri ekranından DES’e giriş yapmak için buraya 
tıklayınız yazısından DES sistemine giriş yapıyoruz. 
 
Sistem sizi https://www.dijitalekosistem.net/des/login adresine yönlendirecek ve DES bilgilerini login 
sayfasına girecektir. 

https://www.dijitalekosistem.net/des/login


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Giriş butonuna bastıktan sonra DES sistemi ekranı açılır. 

 
 
 
DES Sigorta Butonuna Basılır. 

 
 
 



   
Soldaki menüden Sözleşme kısmına tıklanır. Aşağıdaki ekran ilgili alanlar boş olacak şekilde gelir.  

 

 

Yeni Sözleşme butonuna tıklanır. Tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekran açılır. Açılan bu ekranda  

 Anlaşma sağlanan ilgili firma seçilir 

 Sözleşme numarası girilir  

 Sözleşme başlangıç tarihi seçilir 

 Kaydet yapılır. 

 

** Sözleşme bilgilerindeki veriler ile Luca Beta v2.1 BES sözleşmeler alanındaki bilgilerin aynı 
olduğundan emin olunuz. 
 

 
 



   
DES Sözleşme       Luca BES Sözleşme 
 

 
 
 
Kaydet dedikten sonra aşağıdaki gibi özet bilgiler ekrana gelir.  

 

 

***WS bilgileri kayıt etme işlemi (Web Servis)*** 

 

WS Bilgileri BES firmaları tarafından SMS, e-Posta veya bir ekrandan alacağınız ve güvenliğiniz için 

önem arzeden bilgiler olup ilgili şifreler için BES firması ile iletişime geçiniz. 

WS bilgileri kayıt edilmeden entegrasyon yapılamamaktadır. 

 



   
WS Bilgileri Kaydet tıklanır. 

Bu ekrandaki alan Sözleşme imzaladığınız Sigorta firmasına göre farklılık göstermektedir. Bu WS 

bilgilerindeki Şifreler için Lütfen BES firması ile iletişime geçiniz. 

 

Anadolu Hayat Emeklilik İçin 

 Kullanıcı Adı ve Parola  Anadolu Hayat Emeklilik ile yapılan sözleşmedeki yetkili kişinin verilen 

cep telefonuna SMS olarak gönderilmektedir.  

 Client ID ve Client Secret verileri yuvarlak içine alınmış olan linkten ulaşılan Kullanım 

Klavuzuna uygun olarak alınmalı ve boşluk verilmeden ilgili alanlara yazılmalıdır. 

 

 

AVİVASA  

 Kullanıcı adı ve Parola AVİVASA ile sözleşme imzalanması sırasında sözleşmede yetkili olarak 

belirtilen kişinin cep telefonuna SMS olarak gönderilmektedir.  

 



   
NN Hayat Emeklilik 

 Kullanıcı adı ve Parola sözleşme sırasında yetkili olarak belirtilen ve bilgileri verilen kişinin e-

posta adresine ve cep telefonuna SMS ile gönderilmektedir. 

 

 

Web Servis (WS) bilgileri kayıt edildikten sonra Luca’dan BES ödemeleri aktarma işlemlerine 

geçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
**DES Entegrasyonu yapılmadan önce Luca Muhasebe Yazılımı Personel işlemlerinde lütfen altta yer 

alan bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. 

- Personel Kartında Nüfus alanında Doğum Tarihi 

- Personel Kartında Banka alanında IBAN numarası 

- Personel Kartında iletişim alanından Cep Telefonu numarası 

Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. 

 

Luca Beta v2.1 BES Personel İşlemleri alanına geliniz. 

 

İlgili parametreler göre seçiminiz yapınız ve Listele butonuna basınız. 

 



   
Gelen ekranda BES sözleşmesine dahil olan personelleri göreceksiniz. Burada eksik olan bilgileri T.C, 

IBAN veya Cep telefonu bilgilerini Personel Ek bilgileri Düzenleme alanından doldurabilirsiniz. 

Personel Ek bilgileri düzenleme alanı, 

 

 

Bilgileri yazıp kaydet ve kapat butonuna basıp Personel listesi alanına dönünüz. 

Bordrolar hesaplı ve bilgiler eksiksiz ve doğru ise ekranın alt tarafında bulunan DES’e Gönder 

butonuna basıyoruz. 

 



   
Gelen parametre ekranında ilgili ay seçimi yapıp Listele butonuna basınız. 

 

İlgili aya ait kesinti yapılan personeller karşınıza gelecektir. Bu alanda Sol alt tarafta bulunan DES’e 

gönder butonuna basınız.  Personeller DES (Digital Eko Sistem) ekranına aktarılacaktır. 

 

 

 

 

 



   
Liste başarılı bir şekilde DES’e gönderildi yazısını gördükten sonra DES PORTAL penceresindeki  DES 

Portalını açmak istiyor musunuz? Uyarı mesajına Tamam butonuna basarak DES Sisteminin 

açılmasını sağlıyoruz. 

Açılan DES ekranında Personel başlığını tıklıyoruz. 

 

 

Personellerin DES ekranına aktarıldığını göreceksiniz. Bu bilgiler henüz sigorta firmasına 

aktarılmamıştır. 

Personel bilgilerini sigorta firmasına aktarmak için ekranın üst tarafında bulunan Sigorta Firmasına 

Gönder butonuna basınız. Sigorta firmasına bilgiler gönderildikten sonra ilgili sigorta firması verileri 

kontrol edecek ve Poliçe No alanına personellerin Poliçe Numarasını yazacaktır.  

Sigorta firmasına gönderdikten sonra ?Durum Sorgula butonu ile listenin güncellemesini 

görebilirsiniz. Bu süreç sigorta firmasının cevap verme süresine göre değişebilir. Sistem 5 dk da bir 

otomatik kontrol edecektir. 

 



   
Durum sorgula yapılıp güncellendi mesajından sonra personel listesinde Poliçe No’ları gelecektir. 

Kırmızı yazı ile yazılan personel isimleri var ise kimlik bilgilerinde hata olabilir. Kontrol etmeniz 

gerekmektedir.  

 

Personeller başarılı bir şekilde ilgili sigorta firmasının sistemlerine aktarıldı. 

Bu aktarma işlemini bir kez yapmanız yeterli olacaktır. 

Yeni personel girişlerinde veya BES sisteminden ayrılan personeller olduğunda Luca’dan tekrar 

aktarım yaparak bu iş sürecini tekrarlamanız gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Ödemelerin (BES kesintilerinin) Aktarılması 

Personeller aktarıldıktan sonra yapılması gereken işlemler DES ekranında sol tarafta bulunan 

Ödemeler sekmesine geliyoruz. 

İlgili Dönemi seçiyoruz, 

Luca’dan hesaplanan BES kesintilerinin aktarıldığını görüyoruz. 

 

 

 

Aktarılan Katkı payları tutarlarını Sigorta Firmasına Gönder butonu ile sigorta firmasına aktarımını 

sağlıyoruz. Aktarım esnasında gönderim durumunu görebilmek için ?Durum Sorgula butonuna 

basabilirsiniz.  

Aktarım başarı ile tamamlandı mesajını gördükten sonra Sigorta Firmasına ödemeleri yapabilirsiniz.  

 

 

Önemli Not: 

 Ödeme aktarımları yapıldıktan sonraki iş günü sigorta firmasına tahsilat tutarlarının 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 Aktarım yapıldıktan sonra ilgili ay’a ait mükerrer aktarımda bulunmayınız.(sigorta sayfasından 

excel veya manuel kayıt aktarımı vb.) 

 



   

DES entegrasyon videosunu Burayı Tıklayarak izleyebilirsiniz 

 

 

 

 

http://video.luca.com.tr:9090/video/mp4/desproje.mp4

