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KONU: SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN İŞYERİ BİLDİRGESİ EKİNDEKİ BELGELER
ELEKTRONİK ORTAMDA DA VERİLEBİLECEKTİR.
Kurum 2021/36 nolu, 21.10.2021 tarihli genelgesi ile;
18.06.2020 tarih ve 7156781 sayılı 2020/20 İşveren İşlemleri Genelgesinin "1.1- Tescil
edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen
kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler" başlıklı kısmı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1.1- Tescil edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra
işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi
ekinde verilecek belgeler.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler”
başlıklı 29 uncu maddesinde,
(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı
çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin
edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. Ancak
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan
işyerlerinin tescilinde;
a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan
önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,
b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,
c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,
ç) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin,
elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.” hükmü yer
almaktadır.
Bu doğrultuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre verilmesi
zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenen diğer belgelerin işyeri
bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz
edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik
ortamda da eklenebilecektir.
e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)”
menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil işlemlerinde belgelerin
elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu
belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739
başlığından ulaşabilirsiniz.

linkteki “Kurum Genelgeleri”

Yeni işyeri tescili yapacak olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara
dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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