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Mikro Yazılım ve Anadolu Hayat Emeklilik’ten
“Otomatik Katılım”da Önemli İş Birliği
Mikro Yazılım ve Anadolu Hayat Emeklilik, Otomatik Katılım’a Anadolu Hayat
Emeklilik ile dahil olan firmalar için önemli bir iş birliğine imza attı. Otomatik
Katılım’a dahil olan firmalar, Mikro Yazılım programları üzerinden otomatik
katılım işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekler.
Kurumsal ve ticari yazılım sektörünün önde gelen köklü firmalarından Mikro Yazılım
ile bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanında hizmet veren öncü marka Anadolu
Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) Otomatik Katılım’a dahil olan
firmaların işini kolaylaştıracak nitelikte önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.
Mikro Yazılım programını kullanan firmalar, program üzerinden kolayca ve hızlıca
Otomatik Katılım işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Firmalar bu iş birliği ile program
üzerinden hesap açıp veri gönderebilecek, gönderdikleri verileri sorgulayabilecekler.
Firmalar için önemli bir uygulama kolaylığı sunan bu iş birliğinin, 100 binin üzerinde
müşteri portföyü olan Mikro Yazılım kullanıcılarından da ilgi görmesi bekleniyor.
Otomatik Katılım Nedir?
Otomatik katılım, 45 yaşını doldurmamış Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli
Sandığı’na bağlı mevcut çalışanların ve yeni işe başlayanların, çalıştıkları şirketler
aracılığıyla otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katılmasına olanak
veren işyeri bazlı emeklilik sistemidir.
Otomatik katılım, çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları hayat standartlarını
emeklilik döneminde de koruyabilmeleri için, emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik eder.
Mikro Yazılım hakkında
Türkiye’nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak 1988
yılında kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin, işlerini en üst düzeyde yönetecek ve
verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştirir. Geliştirilen kapsamlı ve
fonksiyonel yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı
hedefler. Mikro Yazılım’da üretilen yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma,
inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli
ölçüde değiştirmiştir. 30 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde bugün Mikro
Yazılım, geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300’den fazla iş ortağına sahip büyük
bir ekosistemdir. Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren
Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde 100

bin’i aşkın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın bilgi birikimi,
mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek,
müşteri memnuniyetini %90 gibi önemli bir orana ulaştırmıştır. 2017 tarihi itibarıyla
Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi şirketi Turkven ve Earlybird Venture Capital,
Mikro Yazılım’ın yatırımcısı olmuştur. Daha fazla bilgi için: www.mikro.com.tr
Anadolu Hayat Emeklilik hakkında:
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları alanlarında hizmet sunan Anadolu Hayat
Emeklilik, 1990 yılında “Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi” olarak kuruldu. Halka
açık ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortaları ve bireysel
emeklilik branşları toplamında en büyük fon yaratan şirket olma özelliğini taşıyor. 1
milyon 150 bini aşan katılımcı sayısıyla Anadolu Hayat Emeklilik, sistemdeki lider
pozisyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Genel Müdürlüğü İstanbul'da bulunan
Şirketin; İstanbul (3), Ankara (2), Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Kocaeli ve
Trabzon’da Bölge Satış Müdürlükleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şubesi
bulunuyor. Anadolu Hayat Emeklilik, sayısı 500’e yaklaşan direkt satış ekibi, 250’ye
yakın özel acentesi ve Türkiye İş Bankası’nın toplam bin 350’yi aşan şubesi
aracılığıyla hizmet sunuyor.
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