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YAPI RUHSATI BAŞVURULARINDA ÇALIŞTIRILACAĞI 
BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ 
 
 
SGK tarafından 16.04.2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yapı Ruhsatı 
Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil 
İşlemleri konulu Genelge yayımlanmıştır.  
 
Yayımlanan Genelge ’de, 
 
5510 sayılı Kanunun 8’inci ve 100’üncü maddelerinde yer alan 
ve 2020/20 sayılı Genelgenin “Valilikler, belediyeler ve ruhsat 
vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince 
verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili" 
bölümünde açıklandığı üzere; 
 
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve 
özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden 
otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için; sigortalı 
çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin yapı ruhsatı başvurularında 
da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil 
işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar Kurum tarafından 
tamamlanmıştır. 
 
Yapılan düzenleme ile, işveren tarafından yapılan yapı ruhsatı 
başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı 
tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye 
sunulan ve yetkili idare tarafından Kuruma online olarak 
aktarılan sigortalıların tescil işlemleri, otomatik olarak 
yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş 
bildirgesi verilmesi istenmeyecektir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için yapı ruhsatı başvurusunda çalıştıracağı 
sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların 
işe giriş bildirimleri hususunda cari usullere göre işlem yapılacağı belirtilmiştir. 
 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/179475

