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SĐRKÜLER                                                                                                 Đstanbul, 13.08.2009 
Sayı: 2009/113                                                                                            Ref: 4/113 
 
 
 
Konu: 
SGK VE BÖLGE ÇALI ŞMA MÜDÜRLÜ ĞÜ DOSYA NUMARALARININ 
EŞLEŞTĐRĐLMESĐ 
 
Özet: Aylık prim ve hizmet belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Bölge 
Çalışma Müdürlüğü işyeri numarası girilmeden de verilebilecektir ancak; 01.08.2009 
tarihinden itibaren geçerli olan (işyeri bildirimleri ile işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin sadece 
SGK’na bildirilmesi, bölge çalışma müdürlükleri ile Đş-Kur’a ayrıca bildirim yapılmaması) 
uygulamanın gerçekleşebilmesi için e-bildirge sisteminde ÇSGB Bölge Çalışma Müdürlüğü 
işyeri numarası bilgilerinin güncellenmesi ve bu bilgilerin sistem içinde eşleşmesi 
gerekmektedir.  
 
Bilindiği üzere, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
18.02.2009 tarih ve 27155 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun 
ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa bir ek madde ilave 
dilerek, EK-1- EK-2 bildirgeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Bölge 
Çalışma Müdürlüklerine bildirilen işçi giriş ve çıkış bildirgeleri ve ayrıca Đş-Kur’ a yapılan 
işçi giriş ve çıkış bildirimleri kaldırılmıştır. Bundan böyle mükelleflerin, işçi giriş ve çıkış 
bildirgelerini sadece S.G.K’na internet ortamında bildirmeleri yeterli olacaktır. (Konu 
hakkında 27.07.2009 tarih ve 2009/108 sayılı sirkülerimiz ile detaylı bilgi verilmi ştir.)  
   
01.08.2009 tarihinden itibaren işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin sadece Sosyal Güvenlik 
Kurumuna internet ortamında bildirilecek olması nedeni ile işverenlerin aşağıdaki hususları 
yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir. 
  
Bölge Çalışma Dosya Numarası Olmayan Đşyerleri :  
 
SSK sicil numarası olup, bölge çalışma müdürlüklerinden dosya numarası almamış işverenler 
ivedilikle, bölge çalışma müdürlüklerine gerekli evraklar ile başvuruda bulunarak Bölge 
Çalışma Bakanlığı sicil numaralarını almaları gerekmektedir. 
  
Bölge Çalışma Dosya Numarası Olan Đşyerleri :  
 
SSK sicil numarası olup, bölge çalışma müdürlüklerinden de dosya numarası almış 
işverenlerin aşağıdaki işlemleri e- bildirge ekranından yapmaları gerekmektedir. 
 
- www.sgk.gov.tr adresinde e-Bildirge’ye giriniz 
- Kullanıcı Adı – Sitem Şifrenizi ve Đşyeri Şifrenizi giriniz  
- Ana menü’de kullanıcı işlemleri linkini tıklayınız  
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- Çalışma Bakanlığı Dosya Numarası Bildirimi linkini tıklayarak Bölge Çalışma  
Müdürlüğünden aldığınız;  
   - Çalışma Bakanlığı Meslek Kodu, 
   - Çalışma Bakanlığı Dosya Numarası, 
   - Çalışma Bakanlığı il kodu, 
 
sicil numaralarını yazarak kayıt/güncelle tuşuna basarak kaydediniz. 
 
Eşleşmesi olmayan işverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Đşlem Daire 
Başkanlığı veritabanına işçi giri ş/çıkış işlemleri ve işyeri bildirimleri yapılamayacak,  
Đşkolu Đstatistikleri sağlıklı bir şekilde alınamayacaktır.  
 
Konu hakkında TURMOB tarafından yayınlanan yazı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.  
 
 
                                                                                   DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
                                                                                      MALĐ MÜŞAVĐRL ĐK A.Ş.  
 
EK:  
TURMOB tarafından yayınlanan yazı.  
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SGK (4/a) VERĐLECEK “AYLIK PR ĐM VE H ĐZMET BELGES Đ”  

( E-BĐLDĐRGELER ) BÖLGE ÇALI ŞMA MÜDÜRLÜ ĞÜ ĐŞYERĐ 

NUMARASI YAZILMADAN DA VER ĐLEBĐLECEK 

 

Değerli meslek mensubumuz,  
 
Bilindiği üzere, 4857 sayılı Đş Kanununun 2. maddesi; “Đşveren tarafından mal veya hizmet 
üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime 
işyeri denir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

4857 sayılı Đş Kanunu kapsamına giren nitelikte; 
-  Bir işyerini kuran,  
-  Her ne suretle olursa olsun devralan,  
- Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, 
- Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren, 
- Đşyerini kapatan, 

Đşveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama 
veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya 
vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde ÇSGB Bölge Müdürlüğüne bildirmek 
zorundadır.  
4857 sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında, alt işverenin bu sıfatla mal veya hizmet 
üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için, yeni bir işyerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. 
Ancak, 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren yeni açılan işyerleri için ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve Türkiye Đş Kurumuna bildirilme yükümlülüğü kaldırılmış 
olup, sadece SGK’ ya işyeri bildirimi yeterli olacaktır. 
Ayrıca, aynı işverene bağlı her bir işyerinin ayrı ayrı tescil edilmesi gerekmektedir. Örneğin, 
bir merkez işyeri ve iki de şubesi bulunan işverenlerin işçi çalıştırdıkları işyerlerini ayrı ayrı 
bildirmeleri gerekmektedir. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sigortalı bildirimi ve 
tesciline ilişkin 8. madde; sigortalılığın sona ermesine ilişkin 9. madde; işyeri, işyerinin 
bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ilişkin 11. madde uyarınca yapılan bildirimler Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye Đş Kurumuna 
yapılması gereken bildirimlerin yerine geçecek.  
 
01/08/2009 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen Ek-1 ve Ek-2 
ile Türkiye Đş Kurumuna verilen Đşten Ayrılma Bildirgesi kaldırılmakta olup, SGK’ ya verilen 
sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi yeterli olacaktır. (Temmuz ayına 
ait Ek-1 ve Ek-2 belgeleri 15 Ağustosa kadar verilmelidir.) 
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Buna ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen “Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan 
Sigortalı Ve Đşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine 
Geçmesine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 21 Temmuz 2009 tarih ve 27295 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
 
ÇSGB Bölge Müdürlüğünde işyeri tescili yapılmamış ve 17.06.2003 tarihinden sonra 
kurulmuş tüzel kişiliklere idari para cezası verilmeyerek dosya tescili yapılmakta, gerçek 
kişilere ise bildirim tarihindeki işçi sayısı üzerinden 4857 sayılı Đş Kanunu'nun 3 maddesine 
muhalefetten aynı kanunun 98.maddesi uyarınca 2009 yılı için işçi başına 112 TL idari para 
cezası uygulanarak dosya tescilinin yapılmaktadır. (Bu cezalar her yıl VUK 298. maddesince 
belirlenen yeniden değerleme oranında artmaktadır.) 
 
Bu nedenle özellikle 01.08.2009 tarihinden önce Bölge Çalışma Müdürlüğünde işyeri tescili 
yapılmamış olan işverenlerin dosya tescili yaptırmaları gerekmektedir. 
 
Yine, SGK E-bildirge sisteminde Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri numaralarının da 
kaydedilmesi gerekmektedir. Bölge Çalışma Müdürlü ğü işyeri numaraları kaydedilmeyen 
işverenler aylık prim ve hizmet belgeleri ile işe giriş ve çıkış bildirimlerini 
onaylayabilecekler ve SGK’ ya verebileceklerdir. 
 
Diğer bir ifade ile  işyeri numarası olmayan mükelleflere ilişkin “AYLIK PR ĐM VE 
HĐZMET BELGES Đ” E-Bildirge sisteminde elektronik olarak kabul edilecektir. 
 
Ancak, tek bildirim uygulamasında sorun yaşanmaması ve SGK’ ya yapılan 
bildirimlerin Çalı şma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Đş-Kur’a da bildirilmi ş 
sayılabilmesi için mutlaka en kısa zamanda Bölge Çalışma Müdürlü ğü işyeri 
numaralarının tescil edilmesi ve bu numaranın E-Bildirge sistemine kaydedilmesi 
gerekmektedir. 
 
Saygılarımızla, 
 
 


