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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 11.04.2018 

        Sayı  : 2018/23 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

  

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

1. 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme 

Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 

 

 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı 

% 4,54 (yüzde dört virgül elli dört) olarak tespit edilmiştir. 

 

2. 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi 

Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 

 

 Kurumlar Vergisi Sirküleri(Sıra No:48) ile 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde 

uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 olarak tespit ve ilan edilmiştir. 

 Buna göre,  

 -Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 

24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik 

belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak 

kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden 

değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

 Uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan 

GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2018 yılı birinci 

geçici vergi döneminde %4,54 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir. 

 

 -GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce 

başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan 

ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere 

devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım 

indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana 

gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

 2018 yılının ilk üç aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %5,29 olarak 

gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar birinci geçici vergi döneminde %5,29 oranında 

artırılarak dikkate alınacaktır.  

3. Yabancı Ülke Banka Kartları ile Borçların Tahsil Edilmesine Başlanmıştır. 

 Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden, vergi 

dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç ve cezaların 
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yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar vasıtasıyla da tahsil edilmesine 

20.03.2018 tarihinden itibaren başlanmıştır. 

4. T.C. Kimlik Kartı Satış Bedeli, Pasaport Harcı, Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, 

Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatlarına İlişkin 

Duyuru Yayınlanmıştır. 

 T.C. Kimlik Kartı Satış Bedeli, Pasaport Harcı, Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, 

Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli tahsilatları; Vergi Dairesi 

Müdürlükleri ile Gelir Servisi bulunan Mal müdürlükleri ve anlaşmalı Bankalar ile PTT 

vasıtasıyla tahsil edilmektedir.  

 Ayrıca G.İ.B’na ait www.gib.gov.tr internet adresi üzerinde bulunan sanal pos 

uygulaması üzerinden, kredi kartı ve banka kartı aracılığıyla tahsil edilmesi 

çalışmalarının devam ettiği duyurusu yapılmıştır. 

5. ÖTV İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve 

Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler Yayınlandı. 

 Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV İadesi Risk Analiz Sisteminin hayata 

geçirilmesi amacıyla, “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade 

talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kağıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan 

bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda 

gönderilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. (ÖTV-3/2018-1 sayılı) 

6. Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Kanun(md:88) Kapsamında Prim ve Diğer 

Borçlarının, 6183 Sayılı Kanun(md:48/A) Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine 

İlişkin Karar 

 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi olan,  

 

 En az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup primlere ilişkin bildirimlerini süresi 

içerisinde Kuruma veren, 

 

 Son bir yılda borçlarını ödeyemeyen uyumlu prim borçlularına Bakanlar Kurulu 

Kararı ile söz konusu prim borçlarının tecil ve taksitlendirme yapılmasına imkân 

tanınmıştır. (31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı R.G.) 

 

 Bu kapsamda uyumlu prim borçlusunun mali durum analizinde; 

 

 -Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre 

yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından 

işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda,  

 

 -Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, 2018/11284 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen hesaplama yöntemine uygun olarak 

düzenlenen raporlar dikkate alınacaktır.  

 

 Yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan 

gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacaktır. 
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 Söz konusu Karar 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

7. Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu(31.03.2018) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 

 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan G.V. Genel Tebliğinde, 

yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların 

değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin 

kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı 

belirtilmiştir. (GV Genel Tebliği Seri NO:217, 3.1. Bölümü)  

 Buna göre, 2018 yılı birinci geçici vergi dönemi (31.03.2018) için uygulanacak 

kurlar, 31.03.2018 tarihinde geçerli olan yani T.C. Merkez Bankası’nın 30.03.2018 tarih 

2018/64 no.lu Bülteni ile belirlenerek 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de 

ilân edilen aşağıdaki kurlardır. 

  Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır. Banka 

hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. (VUK Sıra:283 

no’lu genel tebliği) 

 Maliye Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasınca ilan edilmeyen kurların, Merkez 

Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması isabetli olacaktır. 

8. Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Hatırlatmalar 

 Kişisel verilerin korunması ile ilgili hatırlatmalar ve güncel gelişmeler aşağıda 

kısaca özetlenmiştir.  

 -Bilindiği üzere; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımı tarihinden önce işlenmiş 

olan kişisel verilerin, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde (07.04.2018’e kadar) Kanun 

Sıra 

No 
DÖVİZİN CİNSİ 

DÖVİZ ALIŞ   DÖVİZ SATIŞ  

 

EFEKTİF ALIŞ 

1 1 ABD Doları 3,9489 3,9560 3,9461 

2 1 Avustralya Doları 3,0326 3,0524 3,0187 

3 1 Danimarka Kronu 0,65192 0,65512 0,65146 

4 1 Euro 4,8673 4,8761 4,8639 

5 1 İngiliz Sterlini 5,5385 5,5674 5,5346 

6 1 İsviçre Frangı 4,1326 4,1592 4,1264 

7 1 İsveç Kronu 0,47156 0,47644 0,47123 

8 1 Kanada Doları 3,0627 3,0765 3,0514 

9 1 Kuveyt Dinarı 13,1050 13,2765 12,9085 

10 1 Norveç Kronu 0,50303 0,50641 0,50268 

11 1 Suudi Arabistan Riyali 1,0530 1,0549 1,0451 

12 100 Japon Yeni 3,7098 3,7344 3,6961 

13 1 Bulgar Levası 2,4746 2,5070  

14 1 Rumen Leyi 1,0392 1,0528  

15 1 Rus Rublesi 0,06845 0,06935  

16 100 İran Riyali 0,01040 0,01054  
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hükümlerine uygun hâle getirilmesi zorunluluğunu düzenlemiştir. (6098 sayılı Kanun geç. 

md:1) 

 Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin derhâl silinmesi, yok 

edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekmektedir. Kanunun yayımı tarihinden önce 

hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında 

bulunulmaması hâlinde, Kanuna uygun kabul edilecektir.  

 Düzenlemeye göre birçok müşterisi bulunan (marketler, bankalar, alışveriş 

mağazaları gibi) şirketler e-posta, sms veya benzer yollarla 07.04.2018 tarihine kadar 

kendilerinde yer alan veriler için onay almaktadır. 

 

 -Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. (30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı R.G.) 

 Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi 

ifade etmektedir.  

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na göre Yönetmeliğin yürürlük tarihinin 01.01.2018 

olarak belirlenmiş olması, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başladığı 

anlamına gelmemektedir.  

 Buna göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından istisnalara ait kararın ilan 

edilmesi, veri sorumluları sicil bilgi sisteminin (VERBİS) hizmete açılması ve Kurul 

tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt için bir başlangıç tarihi belirlenerek kamuoyu 

ile paylaşılması akabinde veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü başlayacaktır.  

 -Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, yayımlandığı gün 

yürürlüğe girmiştir. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı R.G.) 

 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile kişisel verisi işlenen 

gerçek kişilerin, veri sorumlusuna başvurma ve veri sorumlusunun cevap usulleri 

düzenlenmiştir.  

 -Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı 

R.G.) 

  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ ile veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin verisini aldığı kişiye karşı 

yerine getirmesi gereken bilgi verme ve aydınlatma yükümlülükleri düzenlenmiştir.  

9. SGK İşyeri Tescilinde Yeni Dönem 

         Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018-11 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 

Genelgede 10.03.2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmış olan, otomatik işyeri 

tescili açıklanmıştır.  

 9.1. Genel Bilgiler 

 -Buna göre; sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen 

şirket kuruluşları ile Kuruma verilen yetki doğrultusunda yalnızca yapı ruhsatına istinaden 

Kurumca otomatik işyeri tescili yapılacağı, (5510 Sayılı Kanun md:4/1-a) 
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 -Bu durumda ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyeceği, 

  

 -Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile genelge ekinde yer 

alan formlardan; (md:29) 

 

 Ek-1, Ek-2’nin valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel 

hukuk tüzel kişilerine, 

 

 Ek-2’nin ticaret sicil müdürlüklerine verilerek Kurumca ayrıca söz konusu 

belgelerin istenmeyeceği,  

 

hüküm altına alınmıştır.  

 

 9.2. Şirket Kuruluşlarına İstinaden ve Yapı Ruhsatlarına İstinaden Otomatik İşyeri 

 Tescilleri  

 

 Sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin 

otomatik olarak işyeri tescilinin yapılabilmesi için ticaret sicil müdürlüklerine yapılan 

şirket kuruluşu başvurularında şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte;  

 

 -Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre işyeri bildirgesi eki belgelerin,(md:29) 

 

 -Islak imzalı e-Sigorta sözleşmesinin (Ek-2),  

 

 -İşveren haricindeki kişilerce e-Sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve 

kullanıcı şifresi başvurusunun yapılması durumunda, işveren vekili veya işvereni temsil 

ve ilzama yetkili olunması ya da işveren adına;  

 Sosyal Güvenlik Kurumuna her türlü başvuruyu yapmaya, Kurumla her türlü 

sözleşmeyi imzalamaya, Kurumdan her türlü belgeyi teslim almaya ve Kuruma her türlü 

belgeyi vermeye yetkili olunduğuna veya e-Sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve 

kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya, e-Sigorta sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve 

kullanıcı şifresi teslim almaya,  

 Kuruma e-Sigorta kanalıyla aylık prim ve hizmet belgesi göndermeye yetkili 

olunduğuna dair özel vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili 

idarelerce onaylı suretinin, verilmesi gerekmektedir.  

 Ayrıca yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için yapı 

ruhsatına başvuranlar tarafından ruhsat vermeye yetkili mercilere yapılan yapı ruhsatı 

başvurularında, yukarıda yazılı belgelerin dışında ayrıca;  

 -Yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunun (Ek-2) da verilmesi gerekmektedir.  

 Belgelerin Ticaret Sicil Müdürlüklerine/Ruhsat Vermeye Yetkili Merciye Teslim 

Edilmesi ve Edilmemesi Durumu:  

 Belgelerin ticaret sicil müdürlüklerine/ruhsat vermeye yetkili merciye verilmesi ile 

bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumuna on-line olarak aktarılacak, aktarım sonucunda 

işyerinin otomatik tescil işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işlemi yapılacaktır. İşveren 

Kuruma müracaat etmeden e-Sigorta işlemlerini yapabilecektir.  
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 Belgelerin ticaret sicil müdürlüklerine/ruhsat vermeye yetkili mercilere(yapı 

ruhsatına ilişkin bildirim formu hariç) verilmemesi halinde ticaret sicil müdürlüklerince 

yapılan tescile istinaden/yapı ruhsatına istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi yine 

yapılacak olup, e-Sigorta aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeyecektir.  

 İşverenin e-Sigorta işlemlerini yapabilmesi için belirtilen belgelerle bizzat Kuruma 

başvurması gerekmektedir.  

 Otomatik Tescil İşlemi Yapıldıktan Sonra Yapılacak İşlemler İçin Başvuru Mercii:  

 Otomatik tescil işlemi yapıldıktan sonra işverenin işyerini devretmesi, kapatması, 

yeni bir e-Sigorta kullanıcısı belirlenmesi gibi diğer bütün işlemlerde Kuruma verilmesi 

gereken belgelerin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine 

verilmesi gerekmektedir.  

 Ticaret sicil müdürlükleri şirket kuruluşu dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte 

sunulması gerekli olan belgelerin verilmesi konusunda şirket kuruluşu başvurusunda 

bulunanları uyaracaktır. 

 

 Ruhsat vermeye yetkili merciler yukarıda belirtilen belgelerin verilmesi 

konusunda yapı ruhsatı başvurusunda bulunanları uyaracaktır. Buna rağmen, özellikle 

yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunun ruhsat vermeye yetkili mercie verilmemesi 

otomatik işyeri tescili için zorunlu olan verilerin Kuruma aktarılmaması sonucunu 

doğuracaktır. 

 

 Bu durumda, yapı ruhsatının verilme aşamasında otomatik işyeri tescili 

yapılamayacak olup;  

 

 -işverenin sigortalı çalıştırmaya başladığının kendisi tarafından işyeri bildirgesi 

verilerek bildirilmesi veya Kurumca tespit edilmesi halinde işyeri tescil edilecek,  

 

 -işyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi halinde idari para cezası 

uygulanacaktır. (5510 md:102/1-b)  

 

  9.3.Şirket Kuruluşlarına İstinaden/Yapı Ruhsatına İstinaden Otomatik İşyeri 

 Tescili Aşamaları:  

 

 -Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden yapılacak 

otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden, sigortalı 

çalıştırılmaya ilişkin şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda bir bilgi bulunmasa dahi 

işyeri dosyası otomatik olarak tescil edilecektir. Bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi 

verilmeyecektir.  

 

 Yapı ruhsatına istinaden yapılacak otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp 

çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden sigortalı çalıştırılmaya ilişkin yapı ruhsatında bir 

bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyası tescil edilecektir. Bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi 

verilmeyecektir.  

 

 -Şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda/yapı ruhsatında sigortalının 

çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde dosyanın kapsama alınma 

tarihi olarak bu tarih, müracaat tarihi olarak şirketin kuruluş/ruhsatın onay tarihi; 
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 Sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair tarihin bulunmaması halinde ise, 

dosyanın kapsama alınma tarihi ve müracaat tarihi olarak şirketin kuruluş/ruhsatın onay 

tarihi esas alınacaktır.  

 

 -İşyeri dosyası otomatik oluşturulacak ve işyerine ilişkin bilgileri içeren Ek-3 

formunun dökümü işverene tebliğ edilecektir.  

 

 -Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde daha sonra sigortalı 

çalıştırılmaya başlanılması halinde, işyerinin kanun kapsamına alınış tarihi sigortalı 

çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak güncellenecektir. Ancak bu durumda işyeri 

bildirgesi istenilmeyecek ve işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı idari para cezası 

uygulanmayacaktır.  

 

 -Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden otomatik 

işyeri tescili yapıldıktan sonra otomatik tescil edilen şirket adına aynı adres için işyeri 

bildirgesi verilmesi halinde işyeri tescil edilmeyecek ve işlemler otomatik tescil edilen 

dosya üzerinden yürütülecektir.  

 

 -Otomatik işyeri tescili şirketlerin ilk kuruluşu için söz konusu olduğundan, işyeri 

bildirgesi verilmesini gerektiren işlemler (şube açılışı, devir, nev’i değişikliği gibi) için işyeri 

bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.  

 

 Otomatik tescil edilen şirketin ihale konusu iş alması, bina inşaatı, şirket kuruluş 

adresinden faklı bir adreste yeni bir işyeri açması gibi nedenlerle sigortalı çalıştırmaya 

başlanması halinde işyeri bildirgesi verilecek,  

 

 Verilmemesi halinde idari para cezası uygulanacaktır. Yapı ruhsat onay 

tarihinden önceki bir tarihte sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi durumunda işyeri 

bildirgesi verme yükümlülüğünün bulunması nedeniyle, sigortalı çalıştırılmaya 

başlanılan tarih esas alınarak işyeri tescili güncellenerek idari para cezası 

uygulanacaktır.  

 

 -Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde tescil tarihinden 

itibaren 2 yıl içinde sigortalı çalıştırılmaması halinde oluşturulan dosya sistem tarafından 

kapsamdan çıkarılacaktır.  

 

 Ancak şirket kuruluşuna istinaden otomatik işyeri tescillerinde 2 yıllık süreden 

sonra sigortalı çalıştırılması halinde dosya yeniden aktif hale getirilebilecek ve işlemler 

bu dosya üzerinden yürütülecektir. 

 

 Ancak yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescillerinde 2 yıllık sürenin 

sonunda kapsamdan çıkarılan işyeri dosyasının oluşturulmasına esas olan yapı 

ruhsatının geçerli olduğuna dair veya söz konusu yapı ruhsatına ilişkin yenileme ruhsatı 

ile başvurulması halinde dosya yeniden aktif hale getirilebilecek ve asgari işçilik 

tespitine ilişkin ünitece yapılacak araştırma işlemi bu dosya üzerinden yürütülecektir.  

 

 -Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden/yapı 

ruhsatına istinaden otomatik tescil edilen işyerlerinden, e-sigorta başvuru sözleşmesi 

ticaret sicil müdürlüklerine/ruhsat vermeye yetkili mercilere verildiğinden, ayrıca Sosyal 
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Güvenlik Kurumuna başvuruya gerek kalmadan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi 

üretilerek e-Devlet üzerinden ilgiliye gönderilecektir.  

 

 -Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden işyeri 

dosyası otomatik oluşturulacak ve işyeri tesciline ilişkin bilgiler işverene tebliğ edilecektir.  

 

 Yapı Ruhsatına İstinaden Otomatik İşyeri Tescilinde Aşamalar  

 

 -Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescili yapıldıktan sonra yapı sahibi/yapı 

müteahhiti adına ilçe bazında aynı TC/Vergi Kimlik, ada ve parsel numarasıyla işveren 

tarafından işyeri bildirgesi verilmesi halinde işyeri tescil edilmeyecek ve işlemler 

otomatik tescil edilen dosya üzerinden yürütülecektir.  

 

 -Yapı ruhsatına istinaden otomatik tescili yapılan kişi tarafından herhangi bir 

sigortalı çalıştırılmaksızın anahtar teslimi suretiyle işin yaptırılması ve işi alan müteahhit 

tarafından işyeri dosyası açılmak üzere başvuru yapılması durumunda, otomatik tescil 

edilen işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütülecektir.  

 

 Ancak bu durumda, dosyanın tescil edildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal 

Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından dosyada müteahhit adına güncelleme 

işlemleri gerçekleştirilecektir.  

 

 -Kurum tarafından otomatik tescil edilen işyeri dosyasından hiç bildirimde 

bulunulmamasına karşın asgari işçilik miktarının tespiti için başvuru yapılması halinde 

ünitece yapılacak araştırma işlemi, otomatik tescil edilen dosyadan yapılacaktır. 

(Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md:112) 

 

                                   Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


