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ÖNSÖZ 

 

Türkiye’de iĢyeri kayıtları ile ilgili sorunların ortaya konularak bir çözüm 

önerisinin sunulduğu “Türkiye’de ĠĢyeri Kayıtları ve ĠġKUR” adlı bu çalıĢmada en 

önemli amaç iĢyeri kayıtları konusunda yaĢanılan sorunlara dair bir farkındalık 

oluĢturmaktır. Birçok kiĢi, kurum ve kuruluĢ tarafından yıllardır dile getirilen bu 

sorunun çözümüne dair günümüze dek güçlü bir çözüm iradesi maalesef ortaya 

konulamamıĢtır. Sorunun çözümü esas itibariyle çok boyutludur ve Devlet tarafından en 

üst düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Bu çalıĢmanın baĢarısı iĢyeri kayıtları 

konusunda çok daha iyi çalıĢmalar yapılmasına vesile olmasına ve bu konudaki 

sorunların kısa ve orta vadede olmasa bile uzun vadede çözüme kavuĢturulmuĢ 

olmasına bağlıdır. ĠĢyeri kayıtlarının sistematik ve tüm kurumsal amaçlara uygun bir 

biçimde sunulabileceği bir sistem; 21. yüzyılda devlet olmanın önemli unsurlarındandır. 

ÇalıĢmada da vurgulanacağı gibi, birçok kurum ve kuruluĢun hizmet sunumuna etkisi 

bulunan iĢyeri kayıtlarının sorunlu, yanlıĢ, eksik olması, uluslararası sınıflamalarla 

uyumlu olmaması etkin kamusal hizmet planlamasını ve uygulamasını olumsuz 

etkilemektedir.   

ĠĢyeri kayıtları konusunda bugüne kadar yazılmıĢ ilk tez olan bu çalıĢmanın 

öncelikle ĠġKUR’a faydalı olması temennisiyle; tez hazırlık sürecinde yardım ve 

desteğini hiçbir zaman esirgemeyen baĢta ĠĢgücü Piyasası ve Ġstatistik Daire 

BaĢkanımız Abdullatif GÖKDERE’ye, Tez DanıĢmanım Ġstihdam Uzmanı Mehmet 

BAYHAN’a ĠġKUR’un güzide Ġstihdam Uzmanları Sinan OK ve Yücel 

KARAKOYUN ile Ġstihdam Uzman Yardımcısı Sonay SAKAL’a, son olarak değerli 

kardeĢim Ġstihdam Uzman Yardımcısı Volkan ÖZ’e teĢekkürlerimi sunuyorum. 

Tezimin yazımında vakitlerinden çaldığım EĢime ve kızım Hanzade Elif’e     

gösterdikleri sabır ve anlayıĢ için ayrıca Ģükranlarımı sunuyorum. 
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GĠRĠġ 

 

Faaliyet gösteren ekonomik birimler olarak iĢyerlerini en geniĢ manasıyla 

tanımak, uygulanabilecek ulusal ya da bölgesel, makro ya da mikro politikaların 

kalitesini ve yönünü belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Ekonomiler büyüdükçe 

daha da artan ve kompleksleĢen ekonomik birimleri, doğru ve sağlıklı bir biçimde kayıt 

altına almak, bu birimleri sınıflandırmak, ekonomik birimlerin bilgilerini güncellemek; 

kamu maliyesini, sosyal güvenliği, çalıĢma hayatını ve istihdamı kısacası çok geniĢ bir 

alanı ve toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmektedir. ĠĢyeri kayıtları konusu sadece 

devleti, iĢyerlerini ve çalıĢanları değil, toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve aynı 

zamanda ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. 

Türkiye’nin son dönemlerde yaĢadığı ekonomik kalkınma ve büyüme iĢyeri 

kayıtlarında yaĢanan sorunun çözümünü daha da elzem ve acil hale getirmiĢtir. ġöyle ki 

muhtelif birçok kamu kurum ve kuruluĢları tarafından tutulan iĢyeri kayıtları 

incelendiğinde ortaya çıkan en çarpıcı sonuç iĢyeri kayıtlarının bir standarttan yoksun 

olduğu gerçeğidir. Uzun yıllardır dile getirilen iĢyeri kayıtları konusundaki sorunlara 

hala çözüm getirilememiĢ olmasının sebebi, konunun çok boyutlu olması ve çözüm için 

de güçlü bir irade ve çaba gerektirmesidir. 

Makro düzeyde iĢyerlerinin sayısının ve sektörel faaliyetlerinin, iĢyerlerinde 

çalıĢanların niteliklerinin net bir Ģekilde ortaya konulamaması sebebiyle etkin politikalar 

oluĢturulamamakta veya belirlenen politikaların etki değerlendirmeleri 

yapılamamaktadır. Fonksiyonel, ekonomik ve sürdürülebilir “Entegre ĠĢyeri Kayıtları 

Bilgi Sistemi”nin (ĠġKAS) oluĢturulması iĢyeri kayıtlarında standart birliğini ve 

güncelliği sağlayacaktır. Bununla birlikte artan iĢyeri kayıtlılık oranı da Türkiye’nin 

istihdam, vergi,  sosyal güvenlik ve teĢvik sisteminin etkinliğini artıracak, bu konularda 

doğru politikalarının oluĢturulmasına katkı sağlayacak ve ayrıca kaynak kullanımında 

etkinlik sağlanmasına da katkı sunabilecektir.  

Son yıllarda ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı, Türkiye Ġstatistik Kurumu 

BaĢkanlığı, Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

gibi kamu kurum ve kuruluĢları tarafından iĢyeri kayıtlarının çözümü konusunda 
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giriĢimlerde bulunulmuĢ ancak nihai anlamda sonuca varan, uygulamaya dönük bir 

çözüm ortaya konulamamıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında “Türkiye’de ĠĢyeri Kayıtları” 

sorununun boyutları ortaya  konulacak ve muhtemel çözüm önerilerini içeren bir model 

olan “Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi” (ĠġKAS) hakkında bilgi verilecektir. Bu 

sorunun çözümünde ĠġKUR kilit kurum rolünde olacaktır. Bu durum ĠġKUR 

hizmetlerinin etkinliği için de zorunludur.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde iĢyeri kayıtlarının tanımına, önemine, iĢyeri 

kayıtlarının katkı sunduğu kamu faaliyetlerine, iĢyeri kaydı tutan kurum ve 

kuruluĢlarına ve iĢyeri kayıtlarının ĠġKUR politikalarındaki rolüne yönelik kavramsal 

çerçeve oluĢturulacaktır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde iĢyeri kayıtlarının tutulmasında yaĢanan sorunlara 

değinilecek, ardından ĠġKUR ve SGK’nın Ardahan ilindeki iĢyeri kayıtları 

kıyaslanarak, kurumsal kayıtların tutarlı/tutarsız, sağlıklı/sağlıksız, geçerli/geçersiz ve 

gerekli/gereksiz yönleri ortaya konulacaktır. 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde; sağlıklı, sürdürülebilir ve kurumların ortak 

kullanımına yönelik “Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi” (ĠġKAS) önerisi 

sunulacaktır. 

Sonuç kısmında ise “Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi”nin (ĠġKAS) 

kurulmasının ve uygulanmasının önemi ortaya konulacaktır.      



 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠġYERĠ KAYITLARI 

1.1 ĠġYERĠNĠN TANIMLANMASI VE ĠġYERĠ KAYITLARININ ÖNEMĠ 

1.1.1 ĠĢyerinin Tanımlanması 

ĠĢyerleri toplumsal hayatta ekonomik faaliyetlerin çok büyük bir bölümüne 

aracılık eden organizasyonlardır. ĠĢyeri, ekonomik uygulamadan gelen bir kavramdır ve 

ekonomik faaliyetin nicel ve nitel çeĢitliliğinden dolayı tek bir tanımı yoktur. ĠĢyeri 

kayıtlarının etkin bir sistem kapsamında kamunun bilgisine sunulabilmesi “iĢyeri” ve 

“iĢletme” kavramlarının tanımlarında bir uzlaĢma gerektirir.   

Ekonomik ve toplumsal hayatın hareketliliği ilk baĢta ve en çok iĢyerleri 

üzerinde hissedildiğinden iĢyeri kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Marchal’a 

göre; kar sağlamak amacıyla bir pazar için mal ve hizmet sunma organizasyonu olan 

iĢyeri kavramını iĢletmeden ayırmak gerekmektedir
1
. ĠĢyerinin mal veya hizmet üreten 

teknik bir birim, iĢletmenin ise kural olarak kar ve nadiren de sosyal ve ideal bir amaç 

güden ekonomik bir birim olduğu doktrinde ve uygulamada çoğunlukla kabul 

edilmektedir.  

ĠĢletme; iktisadi bir amacın gerçekleĢmesi için bir müteĢebbise ait bir veya 

birden fazla iĢyerinin örgütlenmesinden oluĢan bir birim olarak tanımlanmaktadır.
2
 

ĠĢletmeler, bir iĢyerinden oluĢabileceği gibi birden fazla iĢyerinden de oluĢabilmektedir. 

Buradan, iĢyeri kavramının ekonomik bir kavram olan iĢletmeden daha dar bir üretim ve 

hizmet birimi olduğu sonucu çıkarılabilir.  Bir iĢletme örneği olarak bir banka, iĢyeri 

niteliğinde olan birden fazla Ģubeye veya bir market farklı bölgelerde satıĢ yerine sahip 

bulunabilir. ĠĢletme olarak vasıflandırılan organize edilmiĢ ekonomik faaliyet bir gerçek 

                                                           
1
 TaĢkın, Ahmet; “ĠĢ Hukukunda ĠĢletme Kavramı”, ÇalıĢma ve Toplum Dergisi, 2012/1,  s.77. 

2
 TaĢkın; a.g.m., s. 77.  
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kiĢi ya da tüzel kiĢi tarafından gerçekleĢtirilebilir ve tüzel kiĢilik, özel hukuk tüzel kiĢisi 

ya da kamu hukuku tüzel kiĢisi olabilir. Özel iĢletmelerin mutlak karlılık esasına göre 

çalıĢtıkları, kamu iĢletmelerinin ise öncelikli hedefleri arasında kar olmasa da, karlılığın 

faaliyetin devamı için zorunlu olduğu ifade edilmektedir. ĠĢyeri gibi iĢletme de değiĢik 

üretim faktörlerinin sistemli ve bilinçli bir Ģekilde bir araya getirildiği ekonomik bir 

organizma olarak tanımlanmaktadır. Aynı organizmanın farklı iki yönünü oluĢturmakla 

birlikte iĢletmeyi, iĢyerlerinin toplamı olarak tanımlamak her zaman mümkün 

olmamaktadır.  

ĠĢletme, bir tek iĢyerinden de oluĢabilmekte, ancak aynı iĢverene ait birden çok 

iĢyeri bir tek iĢletme meydana getirmeyebilmektedir. Bir iĢverene ait birden fazla iĢyeri 

bir tek hukuki ve ekonomik merkeze bağlanabiliyorsa bir tek iĢletmeden söz edilebilir. 

Aksi halde, birbirinden ayrı iĢyerleri oluĢturmakla yetinmezler ve ayrı birer iĢletme 

niteliğine bürünürler.
3
 ĠĢletmenin tek bir iĢyerinden meydana gelmesi halinde ekonomik 

organizasyon ile sosyal organizasyon iç içe bulunmaktadır. Özellikle tek bir iĢyerinde 

faaliyet gösteren küçük veya orta ölçekli iĢletmelerde iki kavram birbirine 

karıĢmaktadır.  

ĠĢyeri ile iĢletmeyi birbirinden ayıran en önemli ölçüt, iĢyerinin teknik üretim 

birimi, iĢletmenin ise ekonomik üretim birimi olmasıdır.
4
 Ancak bu kavramların birbiri 

yerine kullanıldığı hallere de sık rastlanmaktadır. Çünkü iĢletmeler bir tek iĢyerinden 

oluĢabileceği gibi birden fazla iĢyerinden de oluĢabilmektedir. Bu durumda iĢletmeyi 

oluĢturan birden fazla iĢyeri, hukuki ve ekonomik bakımdan iĢletmeden bağımsız bir 

varlığa sahip değillerse de, burada çalıĢan iĢçiler ayrı bir topluluk oluĢturduklarından iĢ 

hukuku bu kavramı göz önünde bulundurmaktadır. Birden fazla iĢyeri bir iĢletmeyi 

oluĢturabiliyorsa da bir iĢletmeye iĢyerlerinin toplamı demek doğru değildir.  

Bir iĢverene ait çok sayıda iĢyeri aynı zamanda bir bütün halinde iĢletmeyi 

oluĢturmamaktadır. Bir kısım iĢyerleri tekstil alanında faaliyet göstererek farklı bir 

iĢletmeyi, bir kısmı da otomotiv alanında faaliyet göstererek farklı bir iĢkolu ve iĢletme 

oluĢturabilmektedir. O halde bir iĢverene ait birden fazla iĢyerinin değil, aynı hukuki 

çerçevede bir merkeze ve aynı iĢ koluna bağlı birden fazla iĢyerinin bir araya gelmesiyle 

iĢletme oluĢmaktadır. Aksi halde farklı iĢ kollarında ve farklı merkezler tarafından 

                                                           
3
 TaĢkın; a.g.m., s.80. 

4
 TaĢkın; a.g.m., s.80. 
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yönetilen farklı iĢyerleri olmakla kalmayıp değiĢik iĢletmeleri oluĢtururlar. ĠĢyerini 

ekonomik faaliyetin önemli bir unsuru haline getiren husus;  iĢyeri olmadan iĢletmeden 

söz edilememesidir.
5

 Her iĢletmenin bünyesinde bir iĢyeri olmak zorunluluğu bu 

yönüyle iĢletmeyi daha geniĢ ve üst bir kavram haline getirmektedir ama kurulacak bir 

iĢyeri kayıtları sistemi için de hem iĢyerinin hem de iĢletmenin tasnifini göz önünde 

bulunduracak bir yapı sunmaktadır.  

Mevzuatta iĢyeri teriminin iĢletme kavramının önünde ve üstünde tutulmasının 

ve daha sık kullanılmasının temel nedeni, iĢletmenin soyut bir kavram olmasına karĢın 

iĢyerinin daha somut olmasıdır.
6
 ĠĢyerinin varlığı için; arsa, bina, makina ve tezgah, 

malzeme gibi eĢya ve patent gibi haklar, tecrübe, buluĢ ve müĢterilerle olan iliĢkiler gibi 

maddî olmayan kıymetler ile beĢeri iĢgücü (emek) unsurlarının bulunması ön koĢullar 

olarak ifade edilmektedir. Ancak, bütün bunların bir araya gelmesi iĢyeri kavramının 

ortaya konulması bakımından yeterli değildir. ĠĢverenin bu unsurları belirli bir amaca 

ulaĢmak için sürekli olarak bir arada bulundurması gereklidir.
7
  

ĠĢyeri ile iĢletme arasındaki farklılıkların net bir Ģekilde ortaya konulması iĢyeri 

tanımının daha da netleĢmesine katkı sağlamaktadır. 

ĠĢletme, insan ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla, üretim faktörlerinin bir araya 

getirildiği mal ve hizmet üreten ekonomik birimlerdir. ĠĢyeri, mal veya hizmet Ģeklinde 

belli bir üretim ünitesi yani teknik bir birim olduğu halde; iĢletme, kural olarak kar ve 

nadiren de sosyal ve ideal bir amaç güden organize olmuĢ ekonomik bir ünitedir. Kural 

olarak iĢletmenin iktisadi amacına karĢılık iĢyerinin teknik amacından söz edilir. Bu 

yönüyle iĢyeri iĢletmenin amaçlarına ulaĢmak için bir araçtır. Bir iĢyerinin tek bir teknik 

amacının olması zorunlu değildir. Aynı iĢyerinde birbiriyle ilintili olmaksızın birden 

fazla teknik amaç olabilir. Önemli olan bir iĢyerinde sadece bir teknik amacın 

bulunması değil, teknik amacı veya amaçları gerçekleĢtirmeye yarayan organizasyonun 

birliğidir. Farklı teknik amaçlar aynı organizasyon içinde bulunuyorsa tüm bunların bir 

iĢyeri içinde olması önemli değildir. Örneğin, bir iĢyerinin bir platformunda ambalaj 

                                                           
5
 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Karar No. 2010/29733-19.10.2010. 

6
 TaĢkın; a.g.m., s.103. 

7
 TaĢkın; a.g.m., s.103. 
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kutuları imal edilirken diğer platformunda ürünlerin paketlenmesi mümkündür. Teknik 

olarak birisi imalat, diğeri paketleme iĢini yapmaktadır.
8
 

ĠĢyeri coğrafi bakımdan mahallileĢtirilmiĢ faaliyetin merkezi, amacı belirli bir iĢ 

üretimi tekniği ünitesi olduğu halde, iĢletme bir iktisadî üretim ünitesidir. Coğrafi 

anlamda üretim birimleri arasında uzaklık bulunması, bunların tek bir iĢyeri olarak 

değerlendirilmesine engel değildir. Yine, coğrafi anlamda birbirine yakın iki birimde 

organizasyonel anlamda bağımsız örgütlenme varsa, iki bağımsız birimin varlığı kabul 

edilir. Üretilen mal ve hizmetlerle nitelik yönünden bağlılığı bulunan yerler iĢyerinden 

sayılacağı gibi, iĢyerinde bir yönetim birliği mevcut ise iĢyerine bağlı yerler, birlikte 

örgütlenme nedeni ile aynı birim içerisinde yer alır ve dolayısıyla iĢyeri sayılırlar. Ayrı 

müteĢebbislere ait birden fazla iĢyeri bir araya gelerek iĢletmeyi meydana getirebilir. Bu 

durumda bu birleĢmenin iktisadi nitelik taĢıması gerekir. ĠĢletmenin mutlaka ekonomik 

bir amaç gütmesi gerekmez. ĠĢletme kar amacı gütmeyen bir hastane iĢletmesi 

örneğinde olduğu gibi ideal, sosyal veya insani bir amaç da izleyebilir. Bu açıdan 

bakıldığında iĢletme ve iĢyeri kavramlarının birbirinden ayırt edilmesini sağlayan en 

önemli noktanın "amaç" olduğu söylenebilir. ĠĢyerlerinde amaç her zaman mal veya 

hizmet üreterek kar elde etmek iken, iĢletmelerde insanlara ve topluma yarar sağlamak 

temel amaç olabilir.
9
 

ĠĢyeri en yakın teknik üretim ve hizmet amacı ile meĢgul olduğu halde, iĢletme 

saik denilen daha uzak iktisadi amaçları izler. ĠĢyerinin teknik bir amaca yönelik 

olmasına karĢılık iĢletme çoğunlukla kar amacı güder. Bu nedenle iĢyerinde üretim 

yapılırken iĢletmede genel olarak kar veya zarar söz konusudur. ĠĢ hukuku anlamında 

bir iĢletmenin kar sağlama amacı taĢıması her zaman zorunlu değildir. Örneğin, iĢçi 

çalıĢtıran sendika veya dernekler bu türdendir. ĠĢletme; ekonomik, teknik ve toplumsal 

bir yapıdır. Bu nedenle iĢletmeyi salt ekonomik bir kuruluĢ olarak ele almak doğru 

olmaz.
10

  

Kural olarak iĢletme kavramı iĢyeri kavramından daha geniĢtir. Bu açıdan iĢyeri 

iĢletmenin görece bağımsız bölümüdür. Çünkü bir iĢletme birden çok iĢyerinin 

birleĢmesinden oluĢabilir. Bu anlamda iĢletme, birden fazla iĢyerinin toplamından 

                                                           
8
 TaĢkın; a.g.m., s.106. 

9
 TaĢkın; a.g.m., s.106. 

10
 TaĢkın; a.g.m., s.107. 
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oluĢmaz. Söz konusu olan, birden fazla iĢyerinin bir organizasyon altında bir iĢverene 

ve bir merkeze bağlı olarak faaliyet göstermesidir. Bu nedenle iĢletmenin tanımı 

yapılırken, “iktisadi bir amacın gerçekleştirilmesi için bir işverene ait bir veya daha 

fazla işyerinin örgütlenmesinden oluşan ünite” denilmektedir. Örneğin, çok Ģubeli 

bankalar, oteller, marketler veya mağazalar zinciri, birden fazla yerde inĢaat yapan 

inĢaat Ģirketleri, denizcilik iĢletmeleri, otobüs iĢletmeleri vs. böyledir. Bir iĢverene ait 

birden fazla iĢyeri farklı iĢ kollarında veya alanlarında çalıĢıyorsa iĢletme oluĢturmazlar. 

ĠĢletmenin bu özelliğine karĢın iĢyeri genelde tektir veya birden fazla olduğu zaman da 

bir tek ekonomik ve hukuki merkeze bağlı değildir.
11

  

ĠĢletme hukuki ve mali yönlerden bağımsız olduğu halde iĢyerinin bağımsızlığı 

yoktur. ĠĢletmenin muhtelif iĢyerlerini kapsadığı hallerde bu durum açıklıkla 

görülebilir.
12

  

ĠĢletmenin kar ve zararını üzerinde taĢıyan iĢletme müdürü ile iĢyeri Ģefinin aynı 

kiĢi olması zorunlu değildir. Hem iĢletme ve hem de iĢyeri aynı teknik ve iktisadî 

amaçlara yöneltilmiĢ ve iĢletme Ģefi aynı zamanda iĢyerinin de Ģefi ise iki kavram 

birleĢmiĢ olur.
13

 

ĠĢyeri ve iĢletmeyi tanımlarken üzerinde durulması gereken diğer bir husus da 

giriĢim (teĢebbüs) kavramıdır. GiriĢim, baĢkalarının ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 

pazarı olan ve pazarda fiyatı oluĢturan ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak ve 

sahibine kar sağlamak amacını güden bir iĢletmedir. BaĢka bir deyiĢle, belirli bir yasal, 

finansal, örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip kuruluĢtur. Bu yönüyle giriĢimcilik, risk 

ve belirsizlik koĢulları altında, kazanç elde etme ve büyüme amacıyla yenilikçi bir 

ekonomik organizasyonun oluĢturulmasıdır. Çoğu zaman aynı anlamda kullanılsa da 

giriĢim ile iĢletme kavramları birbirinden farklıdır. GiriĢim, belirli bir yasal, finansal, 

örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip bir kuruluĢken, iĢletme daha çok fabrika ve satıĢ 

mağazası gibi mal veya hizmet üreten teknik bir birimdir. Örneğin, Sabancı Holding bir 

giriĢim, onun bünyesindeki Lassa oto lastik fabrikası ise bir iĢletmedir.
14

 Her giriĢim bir 

iĢletme olurken her iĢletme bir giriĢim değildir.  

                                                           
11

TaĢkın; a.g.m., s.107. 
12

 TaĢkın; a.g.m., s.107. 
13

 TaĢkın; a.g.m., s.107. 
14

 TaĢkın; a.g.m., s.86. 
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ĠĢyeri kavramının tanımı mevzuatta da düzenlenmiĢtir ve farklı noktalarına 

yapılan vurgularla muhtelif kanunlarda yer almaktadır. ÇalıĢma hayatında kullanılan 

iĢyeri kavramına farklı hukuk normları tarafından farklı tanımlamalar ve farklı 

yükümlülükler getirilmektedir. Örneğin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda geçen “iĢyeri” tabiri 

farklıdır. ĠĢyeri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. 

maddesinde “İşyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte 

işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik 

yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, 

dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek 

eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır.” 

Ģeklinde tanımlamıĢtır.
15

  

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2011/50 sayılı Genelgesinde de “sigortalının işini 

yaptığı yer” ifadesinden, sigortalının fiilen çalıĢtığı, yani esas iĢini gördüğü yer 

anlaĢılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatına göre iĢyeri kavramı genel kullanım alanı 

dıĢında farklı anlamda kullanılmaktadır. Örneğin, genel anlamda veya halk arasında 

iĢyeri, faaliyet gösterilen her mekan için kullanılmakta iken, sosyal güvenlik mevzuatı 

açısından bir yerin iĢyerinden sayılabilmesi için orada en az bir sigortalının çalıĢıyor 

olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 11. maddesine göre iĢveren, örneği Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nca hazırlanacak iĢyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıĢtırmaya 

baĢladığı tarihte SGK’ya vermekle yükümlüdür. SGK açısından bir yerin iĢyeri 

olabilmesi için yukarıdaki kanun maddesinden de görüleceği üzere sigortalı sayılanın da 

olması gerekmektedir. Bu açıdan sigortalı sayılanın istihdam edilmediği bir iĢyerinin 

SGK açısından iĢyeri olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta ve bu nedenle 

SGK’ya bildirimi de gerekmemektedir. Diğer yandan iĢyerinin ruhsatsız olup 

olmadığının, iĢyeri mülkiyetinin iĢverene ait veya kiralanmıĢ olmasının, iĢyerinin 

varoluĢ amacının veya faaliyet konusunun sosyal güvenlik mevzuatı açısından iĢyeri 

sıfatının kazanılması bakımından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

ĠĢyeri, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 2.maddesinde “İşveren tarafından mal veya 

hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte 

örgütlendiği birime işyeri denir. İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik 
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 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, RG. 16.06.2006- 26200. 
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yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı 

yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden 

ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, 

işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında 

bir bütündür.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
 16

 Arsa, bina, makine,  tezgah, malzeme gibi 

eĢya, patent ve alacak hakları gibi haklar, tecrübe, buluĢ ve müĢterilerle olan iliĢkiler 

gibi maddi olmayan kıymetler ile beĢeri iĢgücü ve emek iĢyerinin unsurlarını 

oluĢturmaktadır. Fakat tüm bu maddi ve maddi olmayan unsurların bir arada bulunması 

iĢyerinin oluĢumu için yeterli olmayıp, ayrıca iĢverenin bu unsurları mal ve hizmet 

üretimine yöneltmiĢ olması ve teknik bir amaca ulaĢmak için sürekli olarak bir arada 

bulundurması gerekmektedir. 

ĠĢyeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 156. maddesinde “Ticari, sınai, zirai 

ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, 

şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, 

hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat 

şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına 

tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Görüldüğü gibi VUK’un 156. maddesinde iĢyeri; ticari, sınai, zirai veya mesleki bir 

faaliyetin icrasına tahsis edilmiĢ veya bu faaliyetlerde kullanılan yer Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. Bu tanım oldukça kapsamlı ve ayrıntılı bir tanımdır. Çünkü VUK’un 

154. ve 155. maddelerinde, gerek tüccarların ve gerekse serbest meslek erbabının iĢyeri 

açmıĢ olması, onun iĢe baĢlama belirtisi olarak ve dolayısıyla vergiyi doğuran olayın 

nedeni olarak kabul edilmiĢtir. Bu durumda ise örneğin, bir doktorun muayenehane 

olamayacak bir depoyu kiralaması onun orada muayenehane açtığını ve serbest meslek 

faaliyetinde bulunduğunu göstermez. Çünkü VUK’un 156. maddesinde, bir iĢyerinin 

mesleki faaliyetin yapılmasına tahsis edilen ve bunun için kullanılan bir yer olması 

koĢulu da öngörülmüĢtür. VUK’un 156. maddesinde yer alan iĢyeri örneklerinin sayısı 

22’dir. Bunlar mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, Ģube, depo, otel, 

kahvehane, eğlence yeri, spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık, dalyan, voli 

mahalleleri, madenler, taĢ ocakları, inĢaat Ģantiyesi ve vapur büfeleridir. ĠĢyeri örnekleri 

yalnızca yukarıda belirtilenlerle sınırlı değildir. Madde metninde "gibi" ibaresi 

                                                           
16

4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, RG. 10.06.2003- 25134.  
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kullanıldığı için, yukarıdakilere benzer yerler de iĢyeri olabilecektir.
17

 VUK'un 156. 

maddesinde sıralanmıĢ olan iĢyerleri, kendi aralarında sınıflandırmaya tabi tutulduğunda 

baĢlıca dört ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar ticari iĢyerleri, sınai iĢyerleri, tarımsal 

iĢyerleri ve hizmet iĢyerleridir.
18

 Yukarıdaki sistematiğe örnek verilecek olursa; 

perakende ve toptan satıĢ mağazası ticari, fabrika veya imalathane sınai, çiftlik tarımsal 

ve otel hizmet iĢyeri olmaktadır.19  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde iĢyerinin Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre tayin olunacağı belirtilmiĢtir. Maddeye göre ticari faaliyette 

bir yerin iĢyeri sayılabilmesi için sadece ticari faaliyete tahsis edilmesi ve ticari 

faaliyette kullanılması yeterli olmaktadır.
20

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 

iĢyeri kavramı ve bu kavram ile aynı anlam ifade eden kavramlar yer almaktadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun çeĢitli maddelerinde iĢyeri kavramına atıflar yapıldığı 

görülmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının “a” 

bendi uyarınca; Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye'de iĢyeri olan veya 

daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler 

vasıtasıyla yapılan iĢlerden elde edilen ticari kazançlar dar mükellefiyette kazanç olarak 

vergiye tabidirler.
21

 Görüldüğü gibi bu maddede de iĢyeri kavramı geçmekte ve iĢyeri 

kavramının tanımlanması bakımından da VUK’un 156. maddesine yollama yapılmıĢtır. 

Böylece Kurumlar Vergisi Kanunu açısından da Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan 

iĢyeri kavramı önem kazanmaktadır. 

1.1.2 ĠĢyeri Kayıtları Nedir? 

ĠĢyeri kayıtları muhtelif kamu kurum ve kuruluĢlarının kendi faaliyet alanlarına 

giren görevlerini yerine getirmek adına faydalandığı ve bünyesinde tuttuğu iĢyeri, 

iĢveren ve çalıĢan bilgilerini ihtiva eden kayıtlardır. ĠĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve 

kuruluĢları iĢyerlerini kendi faaliyet alanlarına ve eriĢmek istediği amaçlara göre 

                                                           
17

 Barut, Ali Niyazi; ”Vergi Usul Kanunu'na Göre ĠĢyeri Kavramı ve Önemi” 

https://www.google.com.tr/search?q=vergi+usul+kanununa+g%C3%B6re+i%C5%9Fyeri+kavram%C4%

B1+ve+%C3%B6nemi&oq=ver&aqs=chrome.2.69i57j69i60j69i59l3j69i61.1698j0&sourceid=chrome&ie

=UTF-8, (31.08.2013).  
18

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, RG. 10.01.1961- 10703-10705.  
19

 Yıldız, Mehmet; ”ĠĢyeri Nedir? Ne değildir?” 

http://www.vmhk.org.tr/wp-content/uploads/2011/08/Mehmet-Y%C4%B1ld%C4%B1z-

%C4%B0%C5%9Fyeri-Nedir-Ne-De%C4%9Fildir.pdf, (08.10.2013). 
20

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, RG. 06.01.1961-10700. 
21

 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, RG. 21.06.2006- 26205. 

https://www.google.com.tr/search?q=vergi+usul+kanununa+g%C3%B6re+i%C5%9Fyeri+kavram%C4%B1+ve+%C3%B6nemi&oq=ver&aqs=chrome.2.69i57j69i60j69i59l3j69i61.1698j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.tr/search?q=vergi+usul+kanununa+g%C3%B6re+i%C5%9Fyeri+kavram%C4%B1+ve+%C3%B6nemi&oq=ver&aqs=chrome.2.69i57j69i60j69i59l3j69i61.1698j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.tr/search?q=vergi+usul+kanununa+g%C3%B6re+i%C5%9Fyeri+kavram%C4%B1+ve+%C3%B6nemi&oq=ver&aqs=chrome.2.69i57j69i60j69i59l3j69i61.1698j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.vmhk.org.tr/wp-content/uploads/2011/08/Mehmet-Y%C4%B1ld%C4%B1z-%C4%B0%C5%9Fyeri-Nedir-Ne-De%C4%9Fildir.pdf
http://www.vmhk.org.tr/wp-content/uploads/2011/08/Mehmet-Y%C4%B1ld%C4%B1z-%C4%B0%C5%9Fyeri-Nedir-Ne-De%C4%9Fildir.pdf
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tanımlarlar ve sınıflandırırlar. ĠĢyeri kayıtları ile ilgilenen her bir kamu kurum ve 

kuruluĢunun farklı metotlarla, farklı iĢyeri numaraları ile ve farklı iĢyeri bildirim 

formları ile iĢyeri kayıtlarını tutması, iĢyerleri ile ilgili çapraz sorgulama yapılmasına ve 

iĢyeri kayıtlarının kıyaslanmasına engel olmaktadır. Örneğin SGK sosyal güvenlik 

uygulamaları açısından iĢyerleri ile ilgilenmektedir. Bu amaçla bir iĢyeri tanımı 

yapmakta, iĢverenlere iĢyeri bildirgesi sunmakta, iĢyerlerinin bilgisini almakta ve 

iĢyerlerini sınıflandırmaktadır. Dolayısıyla SGK’nın tuttuğu iĢyeri kayıtları sosyal 

güvenlik perspektifiyle oluĢturulmuĢ kayıtlar olmaktadır. Buna benzer Ģekilde Maliye 

Bakanlığı da vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin takibi adına bir iĢyeri tanımı 

yapmakta, iĢe baĢlayacaklara iĢe baĢlama bildirimi sunmakta ve iĢyerlerini kayıt altına 

alarak iĢyerlerini sınıflandırmaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluĢları iĢyeri kaydı tutulmasında farklı metotlar 

kullanmaktadır. ĠĢverenler tarafından doğrudan kurumlara elden bildirim verilmesi, 

elektronik bildirim verilmesi ve kurumların bu iĢle görevlendirdiği çalıĢanları 

vasıtasıyla iĢyerlerine gidilip bilgilerin alınması yöntemleri temelde kullanılan üç farklı 

yöntemdir. ĠĢyeri kayıtlarının güncellenmesinde de keza söz konusu üç yöntem 

kullanılmaktadır. Ancak kamu kurum ve kuruluĢları da bilgi çağında teknolojik 

imkanları yoğun olarak kullanmaya baĢlamıĢ ve iĢyeri kayıtlarının tutulmasında 

kullanılan sistem zamanla yalnızca elektronik bildirim verme sistemine doğru gitmeye 

baĢlamıĢtır.   

Kamu kurum ve kuruluĢları iĢyeri kayıtlarını genelde kendi bünyelerinde tesis 

ettikleri bir veri havuzunda toplamaktadır. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluĢları iĢyeri 

kayıtlarının yer aldığı veri havuzu için sağlam bir bilgi iĢlem altyapısına ihtiyaç 

duymaktadır. ĠĢyeri kaydı tutan her bir kamu kurum ve kuruluĢunun ayrı bir iĢyeri kayıt 

formu bulunmaktadır. Kurumların doldurulmasını talep ettiği iĢyeri kayıt formları 

arasında birçok ortak bilgi talep edilmektedir. ĠĢyeri kayıt formlarında temelde ortak 

olan hususlar; iĢveren kimlik bilgileri, iĢyerinin faaliyet alanı, iĢyerinde çalıĢan sayısı, 

iĢyeri adres ve iletiĢim bilgileri, iĢverenin ortağı varsa ona dair bilgiler, iĢyeri 

bildiriminin nedeni, iĢyerinin türü ve iĢyeri numarasıdır. Bu bilgiler iĢyeri kaydı tutan 

kamu kurum ve kuruluĢlarının talep ettiği iĢyeri kayıt formlarında genellikle yer alan 

ortak bilgilerdir.  
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1.1.3 ĠĢyeri Kayıtlarının Önemi 

Ġnsanların toplum halinde yaĢamalarının önemli bir nedeni, tek baĢına 

yaĢamanın zorluklarını iĢbirliği ve dayanıĢma içerisinde atlatabilmektir. Bu bağlamda 

tarihin bir evresinde devlet denilen üst sosyo-siyasal organizasyonu keĢfetmiĢlerdir.
22

 

Ulus devlet öncesi formasyonları ayrıca değerlendirilmek kaydıyla, devlet; belirli bir 

toprak ve nüfus üzerinde egemenlik hakkına sahip, merkezileĢmiĢ tek yetke ve hukuki 

düzen olarak ifade edilmektedir.
23

  ĠĢyeri kayıtlarının önemi bu egemenlik unsuruna 

bağlı olarak ifade edilebilecek hususlarla iliĢkili olmasındandır. Devletin en temel 

egemenlik araçları, sınırları içerisinde kanunların tekliğini ve uyumunu sağlamak, bu 

bağlam içerisinde bir tür dağıtım ve yeniden dağıtımın meĢru mekanizması olmak
24

 ve 

kayıt tutabilmektir. Bu temel iĢlevler en eski devletlerde vergi ve haraç toplama tekelini 

elinde tutmak Ģeklinde gerçekleĢirken, modern dönemlerde bu vergilerin çeĢitlendiği, 

sistematik hale geldiği görülmektedir. Ulus devlet formasyonunda ise sicil, tutanak, 

sayım, istatistik
25

 gibi kavramlar devlet egemenliğinin tamamlayıcıları olmuĢlardır. 

Bilgi iĢlem teknolojisi tüm bu kavramları “sistem” kelimesinde bütünleĢik bir biçimde 

buluĢturmuĢtur. ĠĢyeri kayıtları ise ekonomik bir yapının içerisinde bu çalıĢmada ifade 

edildiği üzere vergi, istihdam, sosyal güvenlik gibi devletin temel faaliyet alanlarını 

etkilediği için önem arz etmektedir. 

ĠĢyerlerinin mevcut durumunu bilmek, mevcut duruma iliĢkin sorunların 

nedenlerini ortaya çıkartabilmek ve geleceğe yönelik plan ve programları 

oluĢturabilmek için sistemli istatistiki verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle 

iĢyerlerine iliĢkin istatistiki verilerin geçerliliği ve güvenirliliği önem arz etmektedir. 

Diğer yandan, gerek yerel gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde artan bilgi ihtiyacı, 

iĢyeri kayıtlarına iliĢkin istatistiki verilere olan talebi de her geçen gün arttırmaktadır. 

Bu istatistiki bilgi ihtiyacını karĢılamakla görevli olan kamu kurumları artan bu talepleri 

temelde gerçekleĢtirdikleri araĢtırma ve sayımlarla gidermektedirler.
26

 Bu çalıĢmada da 

ifade edilen açık iĢ istatistikleri buna örnek verilebilir. Bu nedenle kamu kurumları 

alternatif veri kaynakları arayıĢlarına yönelmektedirler. Bu arayıĢlardan biri, ikincil veri 

                                                           
22

 Türköne, Mümtazer; Siyaset, Opus Yayınları, 2.Basım, Ġstanbul 2009, s. 72. 
23

 Akal, Cemal Bali; Devlet Kuramı, Dost Yayınları, 3.Basım, Ankara 2011, s. 375. 
24

 Türköne; a.g.e., s.76-77. 
25

 Statistics kelimesi ile State (Devlet) kelimesi aynı kökten gelmektedir. 
26

 TÜĠK, Ġstatistik Üretiminde Ġdari Kayıtların Rolü,Yayın No: 3910, Ankara 2013, s. 3. 
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kaynakları olarak idari kayıt verilerinin ve bu anlamda iĢyeri kayıtlarının istatistiki 

amaçlarla kullanımıdır.
27

 

Ġdari kayıtlar anlamında etkili bir iĢyeri kayıt sistemi oluĢturulamadığından 

birçok akademik çalıĢma henüz yapılamamaktadır. Çünkü araĢtırmalara çerçeve, 

örneklem ve kontrol unsuru olabilecek bir kayıt sistemi olmadan yapılan çalıĢmaların 

tutarlılığı tartıĢma konusu olabilmektedir. Ġdari kayıtlar ve bu bağlamda iĢyeri kayıtları 

birçok araĢtırmada kullanılabilir.
28

 

ĠĢyerleri, kamu kurumu ve kuruluĢları ile haneler dıĢında uygulanan neredeyse 

tüm politikaların ülke genelinde uygulama alanıdır.  Bu nedenle iĢyeri kayıtlarının 

doğru, güvenilir, kapsamlı, tutarlı ve zaman periyotlarına uygun ayrıĢımı uygulanan tüm 

bu politikaların etki değerlendirmesinin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Söz gelimi 

bir teĢvik uygulamasının kaç adet iĢyerini kapsadığı, bu iĢyerlerinin ne oranda bu teĢvik 

uygulamasından yararlandığı Türkiye için henüz yanıtı hızlıca verilebilen bir durum 

değildir. Nitelikli iĢyeri kayıtları önemlidir çünkü bir iĢyeri için sektör, çalıĢan sayısı, 

çalıĢanların mesleki dağılımları, ölçek, yaĢ, coğrafi dağılım gibi temel veriler 

bilinmeden o iĢyerlerine iliĢkin politikalar etkin oluĢturulamaz, oluĢturulan politikaların 

da etki değerlendirmesi tam olarak yapılamaz. Bu çalıĢma kapsamında önerilen 

“Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi” (ĠġKAS) etkili politika oluĢturmak için veri 

sağlanabilecek bir sistemdir. 

ĠĢyeri kayıtlarının etkilediği kamu hizmetleri incelendiğinde vergiden çalıĢma 

hayatına, sanayi politikasından tarım politikasına kadar birçok alanı etkilediği 

görülecektir. ĠĢyeri kayıtlarının önemi buradan da anlaĢılabilir. Bir sonraki kısımda bu 

etkinin örnekleri üzerinde durulacaktır. Özetle iĢyerleri çalıĢma hakkının icra edildiği 

üretim yerleridir. Bu bağlamda Türkiye’de milli eğitim kapsamında eğitim/öğretimden 

mezun olacak öğrenciler, ĠġKUR’un hizmet sunduğu hedef kitlesi olarak iĢsizler ve 

daha iyi Ģartlarda iĢ arayanlar, güvenli bir gelecek için sürekli bir ücret ve emekliliğe 

ulaĢmak amacıyla Ģu anda istihdamda olanlar, kısaca aktif nüfus olarak ifade edilen tüm 

toplum kesimleri yaĢamlarını iĢyerleri üzerinden inĢa edebilirler. ĠĢyeri kayıtları bu 

iĢyerlerine iliĢkin politika oluĢturulmasına imkan sağlayacaktır.  

                                                           
27

 TÜĠK; a.g.e., s. 3-4. 
28

 Gates, Gerald W.; “Expanding Statistical Use of Administrative Data: A Research Proposal Focused on 

Privacy and Confidentiality”,  http://www.fcsm.gov/09papers/Gates_IX-A.pdf, (29.12.2013). 

http://www.fcsm.gov/09papers/Gates_IX-A.pdf
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1.1.4 ĠĢyeri Kayıtlarının Katkı Sunduğu Kamu Faaliyetleri 

ĠĢyeri kayıtları; vergiden, çalıĢma hayatına; kayıt dıĢı ekonomiden, teĢvik 

sistemine; sosyal güvenlik sisteminden, istatistik üretimine kadar çok geniĢ bir alana 

yansımakta ve sözü edilen kamu hizmet ve faaliyetlerinin kurulmasına ve iĢletilmesine 

katkı sağlamaktadır. Söz konusu kamu faaliyetlerinin etkin, ekonomik ve verimli 

yürümesi ve ayrıca söz konusu kamu faaliyetlerinde izlenen politikaların hedefe 

ulaĢması; iĢyeri kayıtlarının varlığına, doğruluğuna ve güncelliğine bağlıdır.  

1.1.4.1 Vergi Ve ĠĢyeri Kayıtları  

ĠĢyeri kayıtlarının yoğun olarak kullanıldığı kamu faaliyetlerinin baĢında vergi 

konusu gelmektedir. ĠĢyeri kayıtları genel olarak kamu maliyesini, spesifik olarak vergi 

konusunu doğrudan ilgilendirmektedir. ġöyle ki  mükelleflerin vergisel yükümlüklerinin 

temelini mükellef sicil kayıtları oluĢturmaktadır. Diğer bir ifade ile faaliyet gösterilen 

sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teĢvik ve prim esaslarının 

belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflerin takibi ve bu 

suretle kamu alacağının güvence altına alınması, mükellefler ile kamu kurumları 

arasında hızlı ve etkili iletiĢim kanallarının kurulması gibi mükellefiyete iliĢkin birçok 

bilginin doğruluğu ve güvenilirliği mükellef sicil bilgilerinin doğruluğuna ve 

güncelliğine bağlıdır.
29

 

 Mükellef sicil kayıtları özellikle vergisel denetim ve vergi alacağının takibi 

konusunda baĢvurulan önemli bir kaynaktır. Mükelleflerin bildirimlerini kanunda 

belirtilen süreler içinde yapmamaları, eksik yapmaları ya da vergi kanunlarında 

belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda mükelleflerin takibi 

mükellef sicil kayıtları kullanılarak yapılmaktadır. Vergi dairelerinin vergilendirme ile 

ilgili görevlerini yerine getirmeleri açısından mükellef sicil kayıtları rehberlik hizmeti 

görmektedir.  

Vergisel olayların sağlıklı bir Ģekilde kavranabilmesi büyük ölçüde bilgi 

toplamanın etkinliğine bağlı olmaktadır.
30

 Bilgi toplama mekanizmasının sağlıklı 

iĢleyiĢi özellikle vergi incelenmesine alınması gereken mükelleflerin saptanması 

                                                           
29

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 61, 15.03.2013- VUK 61/2013-06/Mükellef Bilgileri Bildirimi-02.  
30

 “ĠĢe BaĢlama, Mükellefiyet Tesisi, Yoklama Ve Mükellefiyet Terkini ĠĢlemleri” 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/iseBaslamaMukellefiyetTesisi.pdf, (19.12.2013). 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/iseBaslamaMukellefiyetTesisi.pdf


15 
 

bakımından büyük önem taĢımaktadır. Vergi idaresi, gerçekleĢtirdiği yoklama ve vergi 

incelemeleriyle vergi güvenliğini sağlamaya çalıĢmaktadır. Yoklama ve vergi 

incelemeleri mükelleflerin mükellef sicil bilgilerinde görülen faaliyetlerinin bir yönüyle 

fotoğrafının çekilmesidir. Yoklama gerek mükelleflerin ve durumlarının, gerekse 

mükellefiyetle ilgili maddi olayların, kayıtların ve konuların araĢtırılmasına ve 

belirlenmesine yönelik bir uygulama olarak vergi dairesi için önemli bir bilgi toplama 

faaliyetidir. Yoklama faaliyetinin layıkıyla yerine getirilmesi mükellef kayıtlarının 

sağlıklı olmasına bağlıdır.
31

 

“Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi”nin (ĠġKAS) etkin bir Ģekilde kurulması 

ve iĢletilmesi, vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmelerini 

sağlayabileceği gibi özellikle iĢyerleri ile ilgili vergilerde kurum ve kuruluĢların 

iĢlemlerini kolaylaĢtıracaktır. 

1.1.4.2 ÇalıĢma Hayatı Ve ĠĢyeri Kayıtları  

ÇalıĢma hayatı; istihdamdan, çalıĢma Ģartlarına ve iĢyerlerinin denetimine; 

sendikal faaliyetlerden, iĢ sağlığı ve güvenliğine kadar çok geniĢ bir alanı ve toplumun 

büyük bir kesimini kapsamaktadır. ĠĢyeri kayıtları da söz konusu uygulamaların tesisi 

ve yürütülmesi açısından baĢvurulan ve kullanılan bir araçtır.  “Entegre ĠĢyeri Kayıtları 

Bilgi Sistemi”nin etkin bir Ģekilde kurulması ve iĢletilmesi, söz konusu aracın etkin 

kullanılmasını sağlayacaktır. Ulusal istihdam politikasının hem oluĢturulmasında hem 

de uygulanmasında, etkin bir iĢyeri kayıt sisteminden elde edilecek yapı analizi, hayati 

öneme sahip olacaktır. Nitekim çalıĢma hayatına iliĢkin düzenlemeler nüfusun tüm 

kesimlerini etkilemektedir. 

ĠĢyeri kayıtlarının katkı sunduğu kamu hizmetlerinden önemli bir baĢlık kamu 

istihdam hizmetleridir. Söz konusu hizmeti asli olarak sunan kurum Türkiye’nin kamu 

istihdam kurumu olan Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) Genel Müdürlüğü’dür. ĠĢyeri 

kayıtları ĠġKUR’un temel hizmet alanına denk düĢmektedir.  ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ÇalıĢma Bölge Müdürlükleri lağvedilerek ĠġKUR’un taĢra 

teĢkilatının çatısı altında yeniden yapılandırılmıĢtır.  2 Kasım 2011 tarihli mükerrer 

Resmi Gazete ’de yayımlanan ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının TeĢkilat ve 

                                                           
31

 Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü, 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanunu Ġle Ġlgili Olarak Uygulama Birliğinin Sağlanması Amacıyla Daha Önce Yapılan 

Tamimlerin Güncellenmesi Ve BirleĢtirilmesi, 2012. 
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Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ĠġKUR’un 

faaliyet alanı ve görevlerinde birtakım değiĢiklikler gerçekleĢtirmiĢtir. KHK hükümleri 

gereğince sayısı 17 olan ÇSGB Bölge Müdürlüklerinin tüm hak ve yetkileri ĠġKUR’a 

devredilerek 81 ilde ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlükleri olarak yeniden 

yapılandırılmıĢtır. Sonuç olarak bölgesel bazda yürütülen hizmetler ĠġKUR’un yaygın 

teĢkilatlanması aracılığıyla tüm Türkiye çapında sunulmaktadır.
32

 Bundan dolayı 

çalıĢma hayatı ve istihdam bağlamında iĢyeri kayıtları ĠġKUR özelinde daha yoğun 

olarak kullanılmaktadır. Bu tez kapsamında iĢyeri kayıtlarının ĠġKUR politikalarındaki 

rolünden ayrıntılı olarak bahsedileceği için bu kısımda istihdam ve iĢyeri kayıtları 

konusuna değinilmeyecektir. 

Türkiye’de sosyal devlet anayasal güvenceye sahiptir.  Sosyal devlet olma vasfı 

sebebiyle Devlet çalıĢma hayatında aktif olarak rol üstlenmektedir. Devlet, Türkiye’de 

çalıĢma hayatında çalıĢanlar ve iĢverenlerle birlikte siyasal taraftır ve aynı zamanda 

çalıĢma hayatının önemli bir aktörüdür. Devletin bu özelliği ona çalıĢma hayatında 

gerekli yönlendirmeler ve düzenlemeler yapma ödevini yüklemektedir. Türkiye’de 

çalıĢma hayatındaki yönlendirme ve düzenlemeler kamusal yetki ve ayrıcalıklarla 

donatılan ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalıĢma hayatına dair üstlendiği görevler ve faaliyetler 

çok yönlüdür.
33

 Bakanlık söz konusu görev ve faaliyetleri gerçekleĢtirirken iĢyeri adres 

ve bilgilerini kullanmakta ve iĢyeri kayıtlarına ihtiyaç duymaktadır.  

ĠĢyeri kayıtlarının katkı sunduğu kamu hizmetlerinden önemli bir baĢlık iĢ 

sağlığı ve güvenliği hizmetleridir. Sanayiden sayılan iĢlerin yapıldığı, elli veya daha 

fazla iĢçi istihdam edilen iĢyerlerine ÇSGB Bölge ÇalıĢma Müdürlüklerince iĢletme 

belgesi verilmesini öngören 4/12/2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ĠĢletme Belgesi Hakkında Yönetmelik, 10.02.2013 tarihli ve 28555 sayılı  

Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıĢtır.
34

 Bunun yerine iĢverenler, 6331 sayılı ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 29’uncu maddesi uyarınca, iĢletmeye baĢlanmadan 

önce, büyük endüstriyel kaza oluĢabilecek iĢyerleri için, iĢyerlerinin büyüklüğüne göre 

                                                           
32

 4904 Sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu, RG. 05.07.2003- 25159. 
33

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014 - 2018 Dönemi Stratejik Planı, Ankara,2013.  
34

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/201302

10.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130210.htm,(18.12.2013). 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130210.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130210.htm
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“büyük kaza önleme politika belgesi” veya “güvenlik raporu” hazırlamakla yükümlü 

hale getirilmiĢtir. Hazırlanan güvenlik raporu içerik ve yeterlilik bakımından ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından incelendikten sonra iĢverenler iĢyerlerini faaliyete 

geçirebilmektedir.
35

  

ĠĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği konusu son yıllarda önemi oldukça artan bir 

konudur. Toplum ve çalıĢma hayatında oluĢan farkındalık ve buna paralel olarak 

yapılan hukuki ve kurumsal düzenlemeler neticesinde Türkiye’de çalıĢma hayatında iĢ 

sağlığı ve güvenliği kültürü yerleĢmektedir. ÇSGB ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda politika belirleyen, mevzuatın 

uygulanmasını sağlayan ve ilgili kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyon sağlayan 

kamu kurumudur. ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda iĢverenlerin, iĢçilerin ve devletin 

birçok yükümlülüğü bulunmaktadır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurullarının oluĢturulması, 

iĢyeri sağlık birimlerinin kurulması, iĢyerlerinde hekim istihdam edilmesi, iĢ sağlığı ve 

güvenliği uzmanlarının istihdam edilmesi, çalıĢma hayatında çocuk ve kadın iĢçilerin 

korunması gibi birçok husus iĢ sağlığı ve güvenliği konusuna girmektedir. ġöyle ki 

iĢyeri hekimi istihdamı 50 ve üzeri çalıĢanı olan iĢyerleri için zorunludur.
36

 Bu durumda 

çalıĢan sayısının tespiti açısından iĢyeri bilgi ve kayıtlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Genel Müdürlük iĢverenlerin ve iĢçilerin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda 

yükümlülüklerinin takibi ile ilgili olarak iĢyeri bilgilerine ihtiyaç duymakta ve iĢyeri 

bilgilerini kullanmaktadır. 

ĠĢyeri kayıtlarının katkı sunduğu kamu hizmetlerinden önemli bir diğer baĢlık 

endüstri iliĢkileri ve çalıĢma koĢullarına iliĢkin hizmetlerdir. ÇSGB ÇalıĢma Genel 

Müdürlüğü çalıĢma Ģartları ile ilgili olarak bireysel iĢ iliĢkilerini düzenleyen 4857 sayılı 

ĠĢ Kanunu’nun uygulanmasından sorumludur. Söz konusu Kanun yine aynı Kanunun 4. 

maddesinde belirtilen iĢyerleri hariç bütün iĢyerlerinde uygulanmaktadır. ÇalıĢma 

Ģartları ile ilgili olarak iĢyerlerini ilgilendiren konular ĠĢ Kanunu’nda düzenlenmiĢtir. 

ġöyle ki iĢyerlerinin bildirimi ve devri iĢlemleri, iĢçi-iĢveren arasında yapılan iĢ 

sözleĢmeleri ve türleri, iĢ sözleĢmelerinin feshi ve nedenleri, iĢten çıkarma müessesesi, 

engelli ve eski hükümlü çalıĢtırma zorunluluğu, genel olarak ücret konusu, izin hakları, 

çalıĢma süreleri, kıdem tazminatı konuları; iĢyerleri, iĢverenler ve iĢçiler için çalıĢma 
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 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, RG. 30.06.2012-28339. 
36

 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 
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hayatının bir parçası durumundadır.
37

 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nda yer alan bu konularda 

yapılan iĢlemlerde ÇalıĢma Genel Müdürlüğü iĢyeri kayıt ve bilgilerini kullanmakta ve 

iĢyeri kayıtlarına ihtiyaç duymaktadır.  

ÇalıĢma hayatının önemli bir parçası olan sendikal faaliyetler, toplu iĢ 

sözleĢmesi, grev ve lokavt konusunda mevzuatta öngörülen iĢ ve iĢlemleri yapmak da 

yine ÇSGB ÇalıĢma Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır. 4857 sayılı ĠĢ 

Kanunu’na tabi iĢçileri temsil eden iĢçi sendikaları ile bunların iĢverenlerini temsil eden 

iĢveren sendikaları ile ilgili yasal düzenleme 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ 

SözleĢmesi Kanunu’dur.  ÇSGB ÇalıĢma Genel Müdürlüğü çalıĢma hayatında toplu iĢ 

sözleĢmesi, grev ve lokavt ile sendikalar ve sendikal faaliyetler konusunda düzenleyici 

ve yönlendirici kararlar almaya yetkili kamu kurumudur. Genel Müdürlük söz konusu 

konularda görevlerini yaparken iĢyeri bilgilerine ihtiyaç duymakta ve iĢyerlerinin 

bilgilerini kullanmaktadır. Sendikal örgütlenmede ve toplu iĢ sözleĢmelerinde önemi 

olan bir iĢyerinin girdiği iĢkolunun tespiti iĢlemleri ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nca yapılmaktadır. ĠĢkolu kavramı sendikaların faaliyet alanlarını belirleyen 

temel bir öğedir. Çünkü sendikalar kuruldukları iĢkolunda faaliyette bulunmaktadır. ĠĢçi 

veya iĢverenler aynı iĢkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye 

olamamaktadır. Ancak aynı iĢkolunda ve aynı zamanda farklı iĢverenlere ait 

iĢyerlerinde çalıĢan iĢçiler birden çok sendikaya üye olabilmektedir. Buna ilaveten toplu 

iĢ sözleĢmesi yapmak üzere yetkisi kesinleĢen sendika, iĢyerlerine sendika temsilcisi 

atamaktadır. ĠĢyeri sendika temsilcilerinin sayısı, iĢyerlerindeki iĢçi sayısına göre 

belirlenmektedir. ġöyle ki 50’ye kadar iĢçinin çalıĢtığı iĢyerlerinde bir, 51 – 100 iĢçinin 

çalıĢtığı iĢyerlerinde iki, 101 – 500 iĢçinin çalıĢtığı iĢyerlerinde üç, 501 – 1000 iĢçinin 

çalıĢtığı iĢyerlerinde dört, 1001 – 2000 iĢçinin çalıĢtığı iĢyerlerinde altı, 2000’den fazla 

iĢçinin çalıĢtığı iĢyerlerinde sekiz iĢyeri sendika temsilcisi atanmaktadır.
38

 ĠĢyeri 

kayıtları ve bilgileri bu noktada önem kazanmaktadır. ÇalıĢan sayısının tespiti açısından 

iĢyeri kayıtları bu noktada kullanılmaktadır.  

ÇalıĢma hayatının denetimi ve teftiĢi konusu 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nda 

düzenlenmiĢtir. Kanunun 91.maddesi “Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın 

uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş 
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 ĠĢ Kanunu. 
38

 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, RG. 07.11.2012-28460. 
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müfettişlerince yapılır.” Ģeklindedir. Buna göre iĢyerlerinin denetimi ve teftiĢi Bakanlık 

iĢ müfettiĢlerince yerine getirilmektedir. ĠĢ müfettiĢleri rutin ve olağanüstü teftiĢ usulleri 

ile iĢyerlerini denetlemekte ve denetim sonuçlarına iliĢkin raporlar hazırlamaktadır. 

ĠĢyerlerinin denetimi noktasında iĢyeri kayıtlarının önemi devreye girmektedir. Kayıtlı 

olmayan iĢyerlerinde denetim yapılması mümkün olmamaktadır. ÇalıĢma hayatının 

düzenli yürümesi adına iĢyerlerinin denetlenmesi kayıtlı iĢyerlerinin varlığına ve bu 

iĢyerlerinin bilgilerinin doğruluğuna bağlıdır. Ancak ĠĢ Kanununda iĢçi Ģikayetlerinin 

ÇSGB Bölge Müdürlüklerine yapılacağı hususu ve çalıĢma hayatı ile ilgili Bölge 

Müdürlüklerine yapılan atıflar önceden belirtildiği üzere ĠġKUR ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu 

Ġl Müdürlüklerine devredilmiĢtir.(Bknz s.15-16) Dolayısıyla iĢçi Ģikayetleri ile ÇalıĢma 

ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlükleri ilgilenmektedir.  

1.1.4.3 Sosyal Güvenlik Ve ĠĢyeri Kayıtları 

Sosyal güvenlik; bireyleri, özellikle de çalıĢan bireyleri karĢılaĢabilecekleri 

risklere karĢı koruyan, bireylerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan, finansmanı 

büyük ölçüde yine bireylerden alınan primlerle karĢılanan bir sistemdir.
39

 Sosyal 

güvenliğin insan hayatında bu derece önemli olması nedeniyle sosyal güvenlikle ilgili 

konulara devletlerin ve bireylerin verdiği önem sürekli artmaktadır. Bu önemin en 

büyük göstergesi de sosyal güvenliğin en üst hukuk normu olan anayasa ile güvence 

altına alınmıĢ olmasıdır. 2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 60. maddesi “Herkes, sosyal 

güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve 

teşkilatı kurar.” Ģeklindedir. Ayrıca Anayasa’nın takip eden “61.” ve “62.” 

maddelerinde de sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenlere ve 

yabancı ülkelerde çalıĢan Türk vatandaĢlarının sosyal güvenliklerinin sağlanmasına 

vurgu yapılmaktadır.
40

  

Sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği sosyal güvenlik sisteminin karĢılaĢtığı en 

büyük sorundur. ĠĢverenler ve iĢyerleri sürdürülebilir sosyal güvenliğin esasını teĢkil 

etmektedir.
41

 ġöyle ki çalıĢanların ve çalıĢanların bakmakla yükümlü olduklarının 

sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilmesi iĢyerlerinin ve çalıĢanların kayıtlı 

                                                           
39

 Ayhan, Abdurrahman; “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik Ġlkeleri”, Sosyal Güvenlik 

Dergisi, 2012/1,  s.44. 
40

 2709 Sayılı 1982 Anayasası, RG. 09.11.1982- 17863. 
41

 GümüĢ, Erdal; “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler”, Seta 

Analiz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraĢtırmaları Vakfı, Sayı:24, Ağustos 2010,s.20-21. 
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olmasına ve iĢverenlerin sağlıklı bildirim yapmasına bağlıdır. ĠĢyeri kayıtları sosyal 

güvenlik açısından oldukça önemli bir husustur. Yasa koyucu bunu dikkate alarak 

sosyal güvenlik mevzuatında sıklıkla iĢyeri kayıtlarına ve iĢyeri bildirimlerine 

değinmiĢtir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 

iĢverenin iĢyerinde sigortalı çalıĢtırması halinde iĢyerini belirli usul dahilinde kayıt 

ettirmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin üçüncü fıkrası 

“ İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya 

başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.” hükmüne yer vermektedir. Ayrıca 

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının “a” ve “c” bendi gereği 

sigortalı çalıĢtıran iĢverenlerin SGK tarafından belirlenen ve matbu olan iĢyeri 

bildirgesini usulüne uygun olarak düzenleyerek en geç sigortalı çalıĢtırmaya baĢladığı 

tarihte bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine 

vermeleri gerekmektedir.
42

 

Kayıtlı ve yasalara uygun olarak faaliyette bulunan iĢyerlerinin iĢyeri 

bildirgelerini usulüne uygun olarak vermesi iĢverenler ve çalıĢanlar için sosyal güvenlik 

hizmetlerinden faydalanmanın temel Ģartıdır. ġöyle ki 5510 sayılı Kanunda belirtilen 

kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından yararlanmak ancak sosyal güvenlik sisteminde 

kayıtlı olmakla mümkündür. Kayıtlı iĢyerleri ve bu iĢyerlerinin çalıĢanları; kısa vadeli 

olarak iĢ kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık sigortasından, uzun vadeli 

olarak ise malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortasından faydalanmaktadır.
43

 Söz konusu 

sigorta hizmetlerinin sunulmasında ve sigorta kollarından faydalanılmasında iĢyeri 

kayıtları kullanılmakta ve iĢyeri kayıtlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

ĠĢyeri kayıtlarında sistemli bir yapının kurulması ve iĢletilmesi anlamında 

“Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi” (ĠġKAS) sosyal güvenlik hizmetlerinin 

etkinliğini arttıracaktır. Hem bütünsel anlamda kayıt dıĢılığın azaltılması hem de iĢyeri 

kaydının tekleĢmesi sosyal güvenlik sistemi için de iyi bir altlık oluĢturacaktır. Çünkü 

iĢyeri kayıtlarının her düzeyde istatistiki sunumu daha sistematik ve kolay sağlanacaktır. 
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 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. 
43

 Ayhan; a.g.m., s.52. 



21 
 

1.1.4.4  Kamu Ġstatistik Hizmetleri Ve ĠĢyeri Kayıtları 

5429 sayılı Türkiye Ġstatistik Kanunu’nun 1. maddesine göre resmi istatistiklerin 

üretimine ve organizasyonuna iliĢkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; 

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, 

değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve 

resmi istatistik programında istatistik sürecine dahil kurum ve kuruluĢlar arasında 

koordinasyonu sağlamak üzere Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) kurulmuĢtur.
44

 Devlet 

Ġstatistik Enstitüsü geleneğinin üzerine kurulu olan TÜĠK, Türkiye’de iĢyeri kayıtlarını 

kullanarak bunun sonucunda birçok istatistik üretmektedir. ĠĢyerleri ve iĢletmeler ile 

ilgili alan araĢtırmalarında, TÜĠK’in kullandığı iĢyeri kayıtlarının temel kaynağı Maliye 

Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından tutulan iĢyeri kayıtlarıdır.
45

 Sektörel güven 

endeksleri, mali aracı kuruluĢ istatistikleri, perakende satıĢ hacim endeksi, sanayi ciro 

endeksi, sanayi üretim endeksi, üretici fiyatları endeksi, yıllık sanayi ve hizmet 

istatistikleri, süt ve süt ürünleri üretim istatistikleri, iĢgücü maliyeti endeksi, giriĢimcilik 

istatistikleri gibi TÜĠK’in alan araĢtırması yaparak oluĢturduğu istatistikler; iĢletmelerin 

ve iĢyerlerinin bilgileri kullanılarak oluĢturulan istatistiklerdir. Bunların yanında TÜĠK 

1999 ve 2002 yıllarında “Genel Sanayi ve ĠĢyerleri Sayımı” yaparak sanayi sektöründe 

faaliyet gösteren iĢyerlerinin bilgilerini derlemiĢ ve ürettiği/üreteceği istatistiklere veri 

kaynağı sağlamıĢtır. Ayrıca TÜĠK 20 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerde her yıl tam 

sayım yaparak söz konusu giriĢimlerin bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgileri yapacağı 

alan araĢtırmalarında kullanmaktadır.
46

 

ĠġKUR’un yaptığı iĢgücü piyasası talep araĢtırmalarında (ĠPTA) kullandığı 

iĢyeri listeleri TÜĠK’in Gelir Ġdaresi BaĢkanlığından temin edip gerekli istatistiksel 

araĢtırmalar yapmaya müsait hale getirdiği iĢyeri listeleridir. Bu iĢyeri listeleri; 

iĢyerlerinin unvan ve adres bilgilerini içermekte ayrıca uluslar arası sektör sınıflaması 

olan ve 21 sektörü içeren NACE sınıflamasına göre sektörel ve iĢyeri büyüklüğü 

bilgileri ile birlikte ĠġKUR’a verilmektedir.
47

 

Ġstatistik hizmetlerinin yerine getirilmesinde iĢyeri kayıtlarının önemi, iĢyeri 

kayıtlarındaki yanlıĢlığın; araĢtırma evreninde, örnekleminde ve dolayısıyla 
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 5429 Sayılı Türkiye Ġstatistik Kanunu, RG. 18.11.2005- 25997. 
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 2012-2016 Resmi Ġstatistik Programı, RG. 05.01.2012-28167. 
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 ĠġKUR,2013 I. Dönem Türkiye ĠĢgücü Piyasası AraĢtırması, ĠġKUR Yayını, Ankara 2013,s. 70. 
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sonuçlarında yanlıĢlık oluĢturacağıdır. Doğru, güvenilir ve etkin bir istatistik altyapısı 

ancak doğru, güvenilir ve etkin bir iĢyeri kayıt sistemi üzerinden oluĢturulabilir.    

1.1.4.5 Sanayi Politikası Ve ĠĢyeri Kayıtları 

Türkiye’de hangi sektörlere yönelik politikalara ağırlık verilebileceği ve sektörel 

rekabet edilebilirliğe iliĢkin ulusal bir strateji sunan 72 eylemden müteĢekkil “2011-

2014 Sanayi Strateji Belgesi” sanayi politikasına ve sektörlere yönelik tedbir ve 

politikaların yer aldığı bir çalıĢmadır.
48

 Türkiye’de sanayi iĢletmeleri ile ilgili olarak 

tutulan sanayi sicil kayıtları sanayi politikasına yön verecek uygulamaların hayata 

geçirilmesinde ve Sanayi Strateji Belgesinin hazırlanmasında göz önünde bulundurulan 

önemli bir kaynaktır.
49

 Sanayi sicil kayıtları özelikle sektörlerin yapısına ve mevcut 

durumuna iliĢkin analiz imkanı sunmaktadır. ĠĢletme ve sanayi politikası kapsamında 

yer alan sektörel politikalar spesifik sektörlerin rekabet analizlerinin yapılmasını, farklı 

sektörlere yönelik problemlerin çözülmesine yönelik giriĢimlerin baĢlatılmasını 

amaçlamaktadır. 

1.1.4.6 TeĢvik Ve Destek Uygulamaları Ve ĠĢyeri Kayıtları 

Belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı geliĢmesini 

sağlamak amacıyla, devlet tarafından çeĢitli yöntemlerle verilen destek ve yardımlar 

olarak tanımlanan teĢvikler; üretimin, istihdamın, ihracatın artırılması gibi genel 

amaçlarının dıĢında sektörel geliĢmenin sağlanması, Ar-Ge kapasitesinin artırılarak 

yenilikçiliğin geliĢtirilmesi, iĢletmelerin rekabet güçlerinin artırılması gibi amaçlar da 

gütmektedir. TeĢvikler sadece ekonomik istikrar ve büyüme gibi ekonomik odaklı değil; 

bölgesel dengesizlikleri azaltma, çevrenin korunması, iĢgücünün eğitilmesi gibi sosyal 

alanlara da temas etmektedir.
50

  

 Türkiye’de iĢsizlik ödeneği ve istihdam teĢviki, Ar-Ge ve inovasyon, 

giriĢimcilik, çevre koruma, tarım ve hayvancılık, kültür ve turizm, hayat boyu öğrenme 
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23 
 

ve gençlik programları, ihracat teĢviki, hazine yatırım teĢviki, KOBĠ desteği ve 

kalkınma ajansları tarafından verilen genel destekler gibi çok farklı amaçlara yönelik 

pek çok kurum tarafından farklı teĢvik programları uygulanmaktadır.
51

  

TeĢvik uygulamaları Ģarta bağlı desteklerdir. ĠĢletmelerin ve iĢyerlerinin teĢvik 

uygulamalarından yararlanabilmesi teĢvikte istenen amaçlara ulaĢabilmek adına Ģartlara 

bağlanmaktadır. TeĢvik veren muhtelif kamu kurum ve kuruluĢları tarafından teĢvikten 

yararlanmak isteyen iĢletmelerin ve iĢyerlerinin iĢyeri bilgileri önemlidir. Özellikle 

sektörel ve vergisel teĢviklerde iĢyeri bilgilerinin önemi daha da artmaktadır. Verilecek 

herhangi bir sektörel teĢvik uygulamasında iĢyerlerinin hangi sektörlerde yer aldığı 

bilgisi ön plana çıkmaktadır.  Etkin ve iĢleyen bir teĢvik sisteminin planlanması, 

uygulanması ve etki değerlendirmesinin yapılabilmesi; etkin bir iĢyeri kayıt sistemi 

üzerinden mümkün olabilir. TeĢviklerin istihdama etkilerinin ölçülmesi “Entegre ĠĢyeri 

Kayıtları Bilgi Sistemi”nin etkin veri sağlamasına bağlıdır. 

 1.1.4.7 Tarım Ve ĠĢyeri Kayıtları 

Uygulamaya geçme aĢamasında olan “Tarımsal ĠĢletme Kayıt Sistemi” (TĠKAS) 

devletin tarımla ilgili birçok politikasına yön verebilecek niteliktedir. Öncelikle bu 

sistemle tarım sektöründe kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedeflenmektedir. 

Bitkisel üretim ve hayvancılık konusunda planlanan destekleme politikalarının, tarımsal 

iĢletme büyüklüğüne ve iĢletme tipine göre planlanarak iĢletme verimliliğini artırmaya 

yönelik yapılandırılması hedeflenmektedir. Sistemin tam olarak faaliyete geçmesiyle 

arazi toplulaĢtırma çalıĢmalarının sağlıklı ve güncel verilere dayalı olarak sürdürülmesi 

planlanmaktadır. Sistem ile devletin tarımda güncel bilgi ihtiyacının karĢılanmasının 

sağlanması da hedeflenmektedir.
52

  

Tarımsal iĢletme yapılarındaki değiĢimlere göre önlem alınabilmesi ve tarım 

sektöründe yapılacak araĢtırmalar için sağlıklı ve güncel çerçeveye sahip olunabilmesi 

sistemin esas amaçlarından biridir. Ulusal Adres Veri Tabanı ile iliĢkilendirilmiĢ 

tarımsal iĢletme kayıtlarının elde edilmesi ve iĢletme adresi ile iĢletmeci adresi 

bilgilerine ulaĢılarak sistemin güncellenmesi de planlanmaktadır. Sistem ile tarım 

sektörüne iliĢkin tüm verilerin tek merkez üzerinden kontrolünün sağlanması 
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planlandığından uluslararası tanım, kavram ve standartlara uygun tarımsal iĢletme bazlı 

istatistikler üretilebilmesine imkan sağlayabilecektir. TĠKAS Türkiye’nin tarım 

politikasını yeniden Ģekillendirebileceği bir sistemdir ve tam olarak uygulamaya 

geçince, iĢyeri kayıtlarının makro politikaların oluĢturulması ve değiĢtirilmesinde etkili 

olup olamayacağının örneğini kamuoyuna verecektir. “Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi 

Sistemi” (ĠġKAS) TĠKAS’ın da içerildiği daha kapsamlı bir çerçevede oluĢturulmalıdır.  

1.2 TÜRKĠYE’DE ĠġYERĠ KAYDI TUTAN KAMU KURUM VE 

KURULUġLARI 

Türkiye’de iĢyeri kayıtları çalıĢma hayatına, vergisel yükümlülüklere, iĢgücü 

piyasasının temel eğilimlerine ve yapısına, sosyal güvenliğe ve diğer birçok konuya 

iliĢkin önemli veriler sunmaktadır. Her ne kadar farklı kamu kurum ve kuruluĢlarının 

veri tabanlarında, farklı amaçlarla, farklı örnek numaraları ve iĢyerlerine atfedilen tanım 

farklılıkları ile derlendiği için kıyaslama imkanı sunmayan iĢyerlerine ait veriler yine de 

önemli ipuçları içermektedir. Türkiye’de iĢyeri kayıtlarını tutan kuruluĢlar olarak 

muhtelif bakanlıklar, GĠB, TÜĠK, ĠġKUR, SGK, KOSGEB, Odalar, belediyeler vb. gibi 

kurum ve kuruluĢlar iĢyeri kayıtlarını kurumsal amaçları için kayıt altına almaktadır. 

Belirtilen kamu kurum ve kuruluĢlarının tümü çoğu zaman uyumsuz, sınıflama 

usulleri uygun olmayan yapılarda, farklı periyotlarla iĢyeri kayıtlarını tutmaktadır. 

Bütün kurum ve kuruluĢların ihtiyacını karĢılayacak “Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi 

Sistemi” birçok kaynağın etkin kullanımını sağlayabilmesinin yanı sıra sadece iĢyeri 

kayıtlarının tutulabilmesi için ayrılan kaynağın bile etkin kullanımını sağlayacaktır. Bu 

kapsamda birçok kurum ve kuruluĢ iĢyeri kaydı tutabilmek için insan, bütçe ve zaman 

kaynağı kullanmasına rağmen birçok sorun aĢılamamaktadır. Bu sorunlara ayrıca 

değinilecektir.  

1.2.1  Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı - Mükellef Bilgileri 

Bildirimi 

Türkiye’de iĢyerlerini kayıt altına alan kurumlardan en önemlisi Maliye 

Bakanlığı’dır. Devlet olmanın gereği ve vergi otoritesinin tesisatı açısından Maliye 

Bakanlığı iĢyeri kaydı tutan en eski ve en köklü yapılanmadır. 



25 
 

ĠĢyerinin kaydı için ön Ģart iĢe baĢlamaktır ve mükellef iĢe baĢladıktan sonra 

iĢyerini kaydettirmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 153. maddesinde iĢe baĢlamayı 

bildirecek olanlar sayılmıĢtır. Bu maddeye göre vergiye tabi olan ticaret ve sanat erbabı, 

serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif ve adi Ģirket ortakları ile 

komandit Ģirketin komandite ortakları vergi dairelerinde iĢe baĢlama bildirimi 

doldurduktan sonra iĢyerini kaydettirmektedir. Bildirimde iĢyerine ait kapsamlı bilgiler 

yer almaktadır.(EK-1)  

VUK’un 168’inci maddesinde “Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri; işe 

başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu’na göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış 

meslek mensuplarınca; şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimi ise; işe 

başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi 

dairesine yapılır.” hükmü yer almaktadır. Gerçek kiĢilerde vergi mükellefiyetini 

gerektirecek faaliyeti nedeniyle mükellefiyet tesisi talep eden gerçek kiĢi tarafından 

imzalanan iĢe baĢlama bildiriminin vergi dairesine ibrazı gerekmektedir. Serbest 

muhasebeci, serbest muhasebeci mali müĢavir veya yeminli mali müĢavirler aracılığıyla 

düzenlenen iĢe baĢlama bildirimi söz konusu kiĢiler tarafından da ayrıca kaĢe/mühür 

basılarak imzalanabilmektedir.
53

  

Otomasyonlu Vergi Daireleri ĠĢlem Yönergesi uyarınca; mükellefin iĢe 

baĢlamayı dilekçe ile bildirmesi durumunda iĢe baĢlama bildiriminin mükellefe posta ile 

gönderilmesi veya yoklama memuru vasıtasıyla ya da bizzat vergi dairesine çağırılmak 

suretiyle doldurulmasının sağlanması gerekmektedir.54 Mükellefiyet tesisi iĢlemlerinin 

kolaylaĢtırması, hızlandırılması ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla, 2012/08 sayılı 

Uygulama Ġç Genelgesi’nde gerçek kiĢilerden ĠĢlem Yönergesi’nin 7’nci maddesinde 

iĢe baĢlama bildirimi ekinde alınması gereken belgelerin aranılmayacağı, ancak gerekli 

kontrollerin yapılması amacıyla nüfus cüzdanının aslının vergi dairesine ibraz edilmesi 

ve iĢe baĢlama bildiriminin doldurulmasının yeterli olacağı belirtilmiĢtir.
55

  

Diğer taraftan, mükelleflerden istenilmeyeceği belirtilen belgelerin mükellefler 

tarafından kendi rızaları ile vergi dairelerine ibraz edilmesi halinde bu belgeler de kabul 

edilmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuatında mükelleflerden herhangi bir belgenin 
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alınmasına iliĢkin hüküm yer alması halinde, bu belgelerin mükelleflerden alınması 

gerekmektedir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 153’üncü maddesi uyarınca ticaret sicil 

memurluklarının, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanunu uyarınca 

tescil için baĢvuran mükelleflerin baĢvuru evrakının bir suretini ilgili vergi dairesine 

intikal ettirmesi üzerine, iĢe baĢlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiĢ 

sayılmakta olup, bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicil 

memurları hakkında, iĢe baĢlamanın zamanında bildirilmemesine iliĢkin usulsüzlük 

cezası hükümleri uygulanmaktadır.56  

Ticaret sicil memurlukları, yeni kurulan sermaye Ģirketlerinin (anonim Ģirket, 

limited Ģirket ve sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirket) kurucu ortakları, yönetim 

kurulu baĢkan ve üyeleri, genel müdürleri ile limited Ģirket müdürlerinin vergi kimlik 

numarası olarak T.C. kimlik numarasının ilgili belgelere yazılmasını sağladıktan ve 

gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Ģirket kuruluĢ dilekçesi ve temsile yetkili kiĢilerce 

imzalanan bildirim formunu ilgili vergi dairesine göndermektedir.
57

  

Bildirim iĢleminin tamamlanmasının ardından iĢyeri kayıt ve bilgileri Maliye 

Bakanlığı GĠB iĢyeri kayıtları sistemine intikal ettirilmekte ve iĢyeri kayıt edilmiĢ 

olmaktadır. Daha sonra ise yoklama memurları tarafından iĢyeri ziyaret edilerek gerekli 

incelemeler yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı’na kayıtlı biri gerçek kiĢiye, diğeri ise 

tüzel kiĢiye ait iĢyeri kayıt örneği tezin “EKLER” kısmında yer almaktadır. (EK- 8 ve 

EK-9) 

Maliye Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan Vergi Usul Kanunu 413 

Sıra Numaralı Genel Tebliği her yıl, yılda bir kez elektronik ortamda mükellef bilgileri 

bildirimi düzenleme zorunluluğu getirmiĢtir. Mükellef bilgileri bildirimi tezin 

“EKLER” kısmında yer almaktadır. (EK-10) Bildirimler her yıl 1 Nisan-31 Mayıs 

tarihleri arasında elektronik ortamda verilmektedir. Bildirimi belirlenen süre içinde 

vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere Vergi Usul 

Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası verilmektedir. 

VUK 413 Sıra Numaralı Genel Tebliği’ne göre mükellef bilgileri bildirimi 

uygulamasının getirilme amacı mükelleflere ait verilerde meydana gelen değiĢikliklerin 
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Maliye Bakanlığı tarafından güncel olarak takip edilmesini, söz konusu verilerin 

güncellenmesini, eksikliklerin giderilmesini ve doğruluklarının teyidini sağlamaktır.
58

  

Vergi dairelerince mükellefiyet tesisi sırasında mükelleflerin faaliyette 

bulundukları sektörlere iliĢkin faaliyet kodları ve diğer sicil bilgileri konusunda kayıt 

yapılmaktadır. Bu bilgilerde daha sonradan meydana gelen değiĢikliklerin, örneğin 

mükellefin faaliyette bulunduğu sektörü veya iĢyeri adresini değiĢtirmesi veya Ģirket ise 

ortaklık yapısının değiĢmesi gibi, ilgili mevzuatı gereği mükellefler tarafından 

güncellenerek idareye bildirilmesi gerekmekte olan yükümlülükler mükelleflerce ihmal 

edilmektedir.  

Bu durum sadece Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın değil SGK ve diğer baĢka 

kurumların da yönetimsel ve denetimsel birçok fonksiyonunu yerine getirmesine engel 

olmakta veya eksik/hatalı yerine getirmesine sebep olmaktadır. Ayrıca sicil bilgilerinde 

bulunan bazı hatalar, kimi durumlarda doğrudan mükelleflerin mağdur olmasına sebep 

olmaktadır. Örneğin, faaliyette bulunduğu sektör kodu yanlıĢ olan bir mükellef yapılan 

analiz çalıĢmalarında, hatalı bir Ģekilde analize tabi tutulmakta ve neticede mükellefler 

bundan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla, mükelleflerin sicil bilgilerinin 

güncellenmesi, kendileri açısından da son derece olumlu sonuçları olan bir 

uygulamadır. Diğer kurum ve kuruluĢlarla doğru bilginin paylaĢılabilmesi ve Ulusal 

Adres Veri Tabanındaki standart adres yapısının kullanılabilmesi için her yıl bu 

bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca GĠB tarafından yapılacak bilgi 

paylaĢımı sonucunda, diğer kamu kurum ve kuruluĢlarınca mükelleflerden talep edilen 

bilgi ve belgelerin analizleri yapılmak suretiyle mükelleflerden mükerrer bilgi ve belge 

istenmemesi yönünde çalıĢmalar yapılabilmektedir.
59

  

VUK 413 Sıra Numaralı Genel Tebliği’ne göre ticari kazanç, zirai kazanç ve 

serbest meslek kazancı elde edenlerle dernek ve vakıflara ait iktisadi iĢletmeler, kamu 

iktisadi teĢekkülleri, kooperatifler, adi ortaklıklar, iĢ ortaklıkları, komandit Ģirketler, 

avukatlık ortaklıkları, anonim Ģirketler, limited Ģirketler, kollektif Ģirketler, ticari amaç 

taĢıyan apartman ve site yönetimlerinin bildirim vermesi zorunludur. Yine tebliğe göre 

basit usulde ticari kazanç elde edenler, gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri, gerçek 

usulde olup gayrimenkul, menkul, sair kazanç, ücret geliri elde edenler, kamu 
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kurumları, kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluĢlar, dernek ve vakıflar (iktisadi 

iĢletmeleri hariç), apartman sakinleri tarafından seçilen ticari amaç taĢımayan apartman 

yönetimleri, valilik veya kaymakamlık bünyesinde kurulan ticari amaç taĢımayan 

hizmet birlikleri bildirim vermemektedir. Genel Tebliğe göre bildirimin mükelleflerin 

sahibi olduğu her bir Ģube için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye 

sathında faaliyet gösteren bir banka veya perakendeci, her bir Ģubesi için ilgili bildirimi 

doldurup vermek zorundadır. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. 

Elektronik ortam dıĢında gönderilen bildirimler verilmemiĢ sayılmaktadır. Bildirimin 

GĠB internet vergi dairesine kendi adına kullanıcı kodu, parola ve Ģifre almıĢ 

mükelleflerce ya da serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müĢavir veya yeminli 

mali müĢavirlerce yapılması gerekmektedir.
60

  

Mükelleflerden Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı'nın internet adresinde bulunan 

açıklamaları göz önünde bulundurarak bildirimi eksiksiz olarak doldurmaları 

istenmektedir. Ġstenen bilgilerin belli baĢlıları olarak; mükellefiyete iliĢkin temel bilgiler 

(TC kimlik ya da vergi kimlik numarası, mükellefiyet türü, SGK iĢyeri sicil numarası, 

ticaret sicil no, sanayi sicil no), iĢyerinde çalıĢan ücretli sayısı, elektrik ve doğalgaz 

abonelik bilgileri, iĢyerinin kira olup olmadığı, eğer kira ise mülkiyet sahibine iliĢkin 

bilgiler, Ģirketin faaliyet konusu ve kodları ile bu faaliyet konularına göre cironun tasnifi 

sayılabilir. Yapılan faaliyete iliĢkin olarak Avrupa Topluluğunda Ekonomik 

Faaliyetlerin Ġstatistiki Sınıflaması olan NACE Rev.2 altılı ekonomik faaliyet kodunun 

istenmesi standardizasyonun sağlanması açısından oldukça önemlidir.
61

 

TOBB ve SGK da iĢyerleri ilgili olarak NACE’ye göre iĢlem yapmaktadır. 

Kurumsal amaç farklılıkları, tutulan kayıtların kapsamını değiĢtirse de son yıllardaki 

olumlu bir geliĢme bu kayıtların, ortak sınıflama dillerini (NACE Rev.2) esas almaya 

baĢlamıĢ olmasıdır. Çünkü iĢyeri kayıtlarının güncel sektörel görünümü iĢgücü 

piyasasının dinamikleri ve potansiyellerine iliĢkin çok temel değerlendirmeler yapma 

imkanı sunmaktadır. Bildirimlerde elektrik ve doğalgaz abonelik bilgileri talep 

edilmesinin nedeni, 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği 

iĢyerleri için elektrik ve doğalgaz aboneliği tesis ettirmek isteyen mükellefler öncelikle 

vergi mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar. Düzenlemenin amacı kayıt dıĢı 

iĢyerlerini kayıt altına almaktır. Bu uygulamanın bir benzeri SGK ve TÜĠK tarafından 
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da yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Ġstatistik Kurumu’nun 

(TÜĠK) ortak yürüttüğü proje kapsamında, iĢyerlerinin doğalgaz, su, elektrik 

abonelikleri, SGK kayıtları ile karĢılaĢtırılmakta ve tescilsiz iĢyerleri kayıt altına 

alınmaktadır.
62

 SGK ile TÜĠK, Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele Eylem Planı 

kapsamında, doğalgaz, elektrik ve su aboneliği alan iĢyerlerinin bilgilerini, TÜĠK’in 

ĠĢyeri Verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri’ndeki bilgilerle karĢılaĢtırmaktadır. Bu sayede 

tescilsiz olan iĢyerleri kayıt altına alınmaktadır.
63

 

Maliye Bakanlığı GĠB’in iĢyeri kayıtlarında güncelliği sağlamak adına her yıl 

iĢyerlerinin bilgi ve kayıtlarının güncellenmesi zorunluluğunu getirmesi devletin 

mükelleflerini ve faaliyet gösteren iĢyerlerini kısacası iĢ piyasasını tanıyarak daha 

sağlıklı politikalar üretmesi açısından oldukça önemli bir uygulamadır.    

1.2.2 SGK 

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’de iĢyeri kaydı tutan ve kayıtlar ile ilgili 

istatistiksel bilgileri kamuoyu ile paylaĢan kurumlardan biridir. SGK iĢverenlerce 

doğrudan SGK’ya verilen iĢyeri bildirgeleri ya da “e- bildirge” sistemiyle yine SGK 

iĢyeri kayıtları veri tabanına intikal ettirilen bildirimler vasıtasıyla iĢyeri kaydı 

tutmaktadır. SGK tarafından açıklanan verilere göre,  2013 yılı Ağustos ayı sonu itibari 

ile SGK’ya 4/a kapsamında 1 milyon 570 bin 358 iĢyeri kayıtlıdır.
64

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun iĢverene 

yüklediği yükümlülüklerden biri iĢyerinde sigortalı çalıĢtırması halinde iĢyerini belirli 

usul dahilinde tescil (kayıt) ettirmesi gerekmektedir. ĠĢyerinin tescili iki Ģekilde 

yapılabilmektedir. Bunlardan birincisi, iĢyerinde sigortalı çalıĢtırmaya baĢlayan 

iĢverenin “iĢyeri bildirgesi” düzenleyerek kendini kayıt ettirmesi yöntemidir.(EK-2) 

Diğer bir yöntem ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na intikal eden bilgi ve belgeler 

doğrultusunda iĢyerinin resen tescil edilmesidir.
65
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5510 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “ İşveren, 

örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı 

tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.” hükmü gereği, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü 

maddesinin birinci fıkrasının “a” bendi (SSK’lı) ve “c” bendi (memur) kapsamında 

sigortalı çalıĢtıran iĢverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve matbu 

olan iĢyeri bildirgesini usulüne uygun olarak düzenleyerek en geç sigortalı çalıĢtırmaya 

baĢladığı tarihte bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik 

Merkezine vermeleri gerekmektedir. Kanun hükmünde “Kurumca hazırlanacak” ibaresi 

bulunduğundan, iĢverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hazırlanan örneği Sosyal 

Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliği ekinde bulunan belgeyi düzenleyerek vermeleri 

gerekmektedir. 5510 sayılı Kanuna göre iĢverenin, en geç sigortalı çalıĢtırmaya 

baĢladığı tarih itibariyle iĢyerini tescil ettirmediği takdirde, iĢveren hakkında idari para 

cezası öngörülmektedir. Ayrıca iĢyeri bildirgesinin verilmemesi veya yasal süresi 

dıĢında verilmesi, 5510 sayılı Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan 

kaldırmamaktadır.
66

 

ĠĢyeri bildirgelerinin ve iĢyerlerinde çalıĢanlara dair bilgilerin aylık prim ve 

hizmet belgesi (EK-3) adı altında “e-bildirge” sistemi ile internet ortamında 

gönderilmesi zorunludur. Ancak, Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliği’nin geçici 6’ncı 

maddesinde, “4/a” kapsamında sigortalı çalıĢtıranlar tarafından SGK’ya yapılacak 

bildirimlerin, SGK ile iĢveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluĢların internet ve 

elektronik alt yapısı oluĢturuluncaya kadar kağıt ortamında verilebileceği 

öngörüldüğünden, iĢyeri bildirgesi, gerekli altyapı oluĢturuluncaya kadar SGK’ya kağıt 

ortamında verilebilecektir.
67

 Dolayısıyla iĢyeri bildirgeleri ve eki belgeler kağıt 

ortamında verilebilmektedir. SGK’nın 01.11.2012 tarihinde yayınladığı “Aylık Prim ve 

Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru”
68

 ile “e-bildirge” 

sisteminde değiĢiklik yapıldığını ve aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve 

meslek unvanları eklendiğini kamuoyuna duyurmuĢtur. Böylelikle iĢyerlerinde 

çalıĢanlara iliĢkin olarak verilen aylık prim ve hizmet belgesinde 01.11.2012 tarihinden 
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itibaren, sigortalılara iliĢkin meslek kodlarının yer alması uygulaması baĢlatılmıĢtır.
69 

SGK düĢük yatırılan primlerin önüne geçmek adına mesleğe göre sigorta primi 

ödenmesini ve sigortalının hak kaybına uğramasının önlenmesini hedeflemektedir. 

ĠĢverenler meslek kodlarına ve meslek açıklamalarına 

http://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx internet adresinden ulaĢabilmektedir.
70

  

SGK’nın söz konusu uygulaması, dünyada “e-bildirge” sistemini uygulayan 

ülkeler arasında Türkiye’nin de yer almasını sağlamıĢtır. “E-bildirge” uygulaması ile 

iĢlem yapılabilmesi için SGK Hizmet Merkezleri aracılığı ile yapılan baĢvuru 

sonucunda, kullanıcılara sağlanmıĢ olan kullanıcı kimlik ve Ģifrelerinin (sistem Ģifresi 

ve iĢyeri Ģifreleri) www.sgk.gov.tr adresindeki “e-bildirge” uygulamasının giriĢ 

sayfasına girilmesi gerekmektedir. Yeni uygulama çerçevesinde iĢçi ve iĢverenlerin 

SGK Ġl Müdürlüklerine ya da SGK Hizmet Merkezlerine giderek yaptıkları iĢlemlerin 

büyük çoğunluğu, internet ortamında yapılabilmektedir.
71

 Sosyal Sigorta ĠĢlemleri 

Yönetmeliği'nin 21’inci maddesinde yer alan, "Kurumun, internet ve her türlü 

elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı ile benzeri araçlar üzerinden bilgi alışverişinin 

yapılmasına ilişkin koşulları belirleyeceği, Kurum ve işveren arasındaki ilişkiler ile 

tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler 

yapabileceği" hükmü, “e-bildirgenin” yasal dayanağını oluĢturmaktadır. 

21.07.2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na Yapılan Sigortalı ve ĠĢyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara 

Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğe” göre iĢverenler tarafından, Ģirket kuruluĢu aĢamasında, çalıĢtırılacak 

sigortalı sayısı ile bu sigortalıların iĢe baĢlama tarihlerinin ticaret sicil memurluklarına 

bildirilmesi halinde, bu bildirimler iĢyeri bildirgesi yönünden SGK’ya yasal süresi 

içinde bildirimde bulunulmuĢ kabul edilmektedir. Ticaret sicil memurlukları, 

kendilerine yapılan bu bildirimleri en geç on gün içinde SGK’ya göndermek zorundadır. 

Ayrıca yine söz konusu Yönetmeliğe göre iĢverenler tarafından SGK’ya 

yapılan iĢyerlerine iliĢkin bildirimler ĠġKUR’a yapılması gereken bildirimlerin yerine 
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de geçmektedir. ġöyle ki 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu gereğince iĢsizlik 

ödeneğinden yararlanan kiĢiler ile Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından düzenlenen meslek 

edindirme, geliĢtirme ve değiĢtirme eğitimine katılan kursiyerler için Türkiye ĠĢ 

Kurumu’nun ilgili Ġl Müdürlüklerince, SGK’nın ilgili ünitesinde iĢyeri dosyası tescil 

ettirilmektedir.
72

 

ĠĢverenin iĢyeri bildirgesini düzenledikten sonra belgenin “e-bildirge” ile 

internet ortamında verilmesi gerektiği hususu yukarıda izah edilmiĢtir. ĠĢyeri bildirgesi, 

Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine intikal ettikten sonra iĢveren 

adına “23 haneli iĢyeri sicil numarası” verilmekte ve iĢveren adına bir dosya 

açılmaktadır. Bu dosya içeriğine konulmak üzere, iĢveren tarafından birçok belgenin de 

verilmesi gerekmektedir. ġöyle ki yerleĢim yeri belgesi ile imza sirkülerinin, varsa 

iĢveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerinin, diğer kanunlar 

uyarınca tutmak zorunda oldukları defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki 

belgelerinin, tüzel kiĢilerde tescile iliĢkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kiĢiliği temsile 

ve imzaya yetkili kimselerin imza sirkülerinin, adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık 

sözleĢmesinin, inĢaat iĢyerlerinde yapı ruhsatının onaylı fotokopisinin, varsa arsa sahibi 

ile müteahhit arasındaki noter onaylı inĢaat yapım sözleĢmesinin SGK’ya bildirilmesi 

zorunluluğu bulunmaktadır.
73

 

ĠĢyeri bildirgesi, iĢveren tarafından Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü/Sosyal 

Güvenlik Merkezine verildikten sonra ilgili Müdürlük/Merkez tarafından; mahiyet 

kodu, iĢkolu kodu, yeni/eski ünite kodu, iĢyeri sıra numarası, il kodu, ilçe kodu, kontrol 

numarası ve varsa geçici iĢ iliĢkisi kurulan iĢveren numarası ile alt iĢveren numarası 

ihtiva eden “23 haneli iĢyeri sicil numarası” verilerek iĢverene iĢyerinin tehlike sınıfı ile 

birlikte bildirilmektedir. "Mahiyet Kodu" yapılan iĢin özel sektöre veya kamu sektörüne 

ait daimi veya geçici iĢ olduğunu, "ĠĢkolu Kodu" yapılan iĢin "Kısa Vadeli Sigorta 

Kolları Prim Tarifesi" ne göre hangi iĢ koluna girdiğini (NACE sınıflaması 

kullanılmaktadır), “Ünite Kodu” iĢyerinin iĢlem gördüğü üniteyi, "ĠĢyeri Sıra Numarası" 

her iĢyerine ilgili ünite tarafından sıra takip edilmek suretiyle verilen numarayı, "Ġl 

Kodu", iĢyeri hangi ilde ise, o ile ait trafik kod numarasını, "Ġlçe Kodu", iĢyerinin 
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bulunduğu ilçe için SGK tarafından verilen kod numarasını, "Kontrol Numarası", iĢyeri 

sicil numarasının doğru kullanılması amacıyla Kurumca verilen numarayı ifade 

etmektedir. AĢağıda SGK iĢyeri numarasının ihtiva ettiği içerikler ve bu içeriklerin 

sırası ile SGK’dan temin edilen bir iĢyeri örneği yer almaktadır. 

Tablo 1: ĠĢyerlerine ĠliĢkin SGK ĠĢyeri Numarası   

 

 Kaynak: SGK ĠĢyeri Bildirgesi 

Tablo 2: Ardahan Ġlinde SGK’ya Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak: SGK Veri tabanı 

ĠĢyerlerinin tescili ile ilgili diğer yöntem ise; iĢyerinin tescil edilmemiĢ 

olduğunun SGK denetim elemanlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya iĢyeri 

kayıtlarından yapılan tespitlere, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan 

soruĢturma, denetim ve incelemeler neticesinde düzenlenen tutanak veya raporlara,  

kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluĢlardan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

kapsamındaki kuruluĢlardan, kanunla kurulan kurum ve kuruluĢlardan, ruhsata tabi 

iĢlerde ruhsatı veren mercilerden (valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, maden arama 

ve iĢletme, inĢaat, taĢ ocağı ruhsatı verenler ve benzeri) alınan bilgilere ve mahkeme 

kararlarına istinaden tespiti halinde, iĢyeri, SGK tarafından resen tescil edilmektedir.
74

  

Tescil edilen her iĢyerine SGK tarafından belli bilgileri ihtiva eden ve sıra 

numarası takip eden, yukarda yer alan formatta “23 haneli bir iĢyeri numarası” 

verilmektedir. ĠĢyeri numarasından önce gelmek üzere gerçek ve tüzel kiĢilere iĢveren 

numarası verilebilmektedir. Bu numara gerçek kiĢi iĢverenlerde Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik numarası, yabancı uyruklu gerçek kiĢi iĢverenlere Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri 
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Genel Müdürlüğü’nce verilen numara, tüzel kiĢi iĢverenlerde ise vergi kimlik 

numarasıdır ve ilgililerce doldurulmaktadır. 

Aynı iĢverenin, birden fazla iĢyeri kurması veya devir alması ya da 

kendisine intikal etmesi halinde her bir iĢyeri için ayrıca iĢyeri bildirgesi düzenlenerek 

tescil ettirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, tescili yapılacak iĢyerinde, hem ayın “1’i 

ile 30’u” arasında, hem de ayın “15’i” ile müteakip ayın “14’ü” arasındaki çalıĢmalarına 

istinaden ücret alan sigortalıların bulunması halinde, her iki çalıĢma döneminden dolayı 

iki ayrı iĢyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı iĢyeri tescili yapılmaktadır.
75

 

Aynı kamu kurum ve kuruluĢunda, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 

birinci fıkrasının “a” ve “c” bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıĢtırılması halinde, 

“a” bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı, “c” bendi kapsamına giren sigortalılar 

için ayrı iĢyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı iĢyeri dosyası tescil edilmektedir.
76

 

ĠĢyerinin devri halinde, yeni iĢveren tarafından, en geç iĢin veya iĢyerinin 

devralındığı tarihi takip eden on gün içinde; intikali halinde ise mirasçılarca, ölüm 

tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, SGK’nın ilgili ünitesine iĢyeri bildirgesi verilme 

zorunluluğu bulunmaktadır. ĠĢyerinin birleĢmesi, türünün değiĢmesi ve diğer bir Ģirkete 

katılması veya yeni bir ortak alınması, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi Ģirketlerin  

birleĢmesi, türünün değiĢmesi, diğer bir Ģirkete katılması halinde en geç bu hususların 

ticaret siciline tesciline iliĢkin ilan tarihini takip eden 10 gün içinde, adi Ģirketlerde yeni 

ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün 

içinde, SGK’nın ilgili ünitesine iĢyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir. ĠĢyerinin 

bir ilden baĢka bir ile nakledilmesi halinde, en geç iĢyerinin nakledildiği tarihi takip 

eden 10 gün içinde iĢyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.
77

 

1.2.3 ĠġKUR  

ĠġKUR kendisine kanunla verilen görev ve hizmetleri yerine getirmek amacıyla 

iĢyeri kaydı tutan kurumlardan biridir. 31 Temmuz 2013 tarihi itibari ile ĠġKUR’a 

kayıtlı 2 milyon 123 bin 700 iĢyeri bulunmaktadır.
78

 Kurum hizmetlerinden 
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yararlanmak isteyen iĢverenlerin ĠġKUR portalına üye olarak veya Ģahsen ĠġKUR 

ünitelerine baĢvurarak kaydolmaları zorunludur. ĠġKUR portalı, ĠġKUR hizmetlerine 

iliĢkin içerikleri bir arada bulunduran ĠġKUR internet sitesini ifade etmektedir. 

ĠġKUR’a iĢveren olarak kaydolmak için Sosyal Güvenlik Kurumu iĢyeri sicil 

numarasına sahip olunması gerekmektedir.
79

 Ancak ĠġKUR sistemine girilen SGK 

iĢyeri sicil numarası için herhangi bir doğrulama sorgulaması yapılmamaktadır. Yani 

sistem hane sayısı aynı olduğu müddetçe girilen SGK iĢyeri sicil numarasını kabul 

etmektedir.   Ayrıca bireysel iĢveren olarak kendisini ĠġKUR portalına elektronik 

ortamda kaydeden iĢverenlere kayıt sırasında SGK iĢyeri numarası sorulmakta ancak 

yoksa bile sistem kayıt olmaya izin vermektedir.  

ĠĢyerlerinin, iktisadi faaliyet kolları itibarıyla iller bazında izlenmesi büyük 

önem arz etmektedir. Yeni açılan, kapanan iĢyerleri ile istihdamını artıran ve azaltan 

iĢyerlerinin belirlenmesi, bu iĢyerlerinde çalıĢanların mesleki dağılımlarının, diğer bir 

ifadeyle daralan ve geliĢen sektörlerin bilinmesi için; ĠġKUR’un hizmetlerini 

iĢyerlerine/iĢletmelere göre planlayabilmesi, geliĢtirmesi ve uyarlaması gereklidir. 

ĠġKUR portalının “online iĢlemler” bölümünde yer alan iĢveren bilgileri kısmı, 

iĢyerinin kimlik bilgilerini kapsamaktadır. Bunlar, ĠġKUR’a kaydolmak için baĢvuran 

iĢyerlerinin kayıt sırasında verdiği bilgileri içermektedir.  

 ĠĢverenlerin ĠġKUR’a vereceği birtakım belge ve formlar bulunmaktadır. 

ĠĢveren bilgi formu bunlardan bir tanesidir. ĠĢveren bilgi formu iĢyerinin kimlik 

bilgilerini ve mesleki istihdam bilgilerini kapsamaktadır.( EK-4) Özel sektör iĢyerleri 

için 10 ve daha fazla iĢçi istihdam eden iĢyerlerinin doldurması gerekmektedir. 

ĠġKUR’a bir defaya özgü olmak üzere verilen iĢveren bilgi formuna istinaden 

iĢyerlerine bir numara verilmektedir. ĠĢveren bilgileri; iĢyerinin adı veya unvanı, ana 

faaliyet grubu, alt faaliyet grubu (NACE sınıflaması kullanılmaktadır), en çok faaliyet 

gösterilen sektör, yasal durumu (kamu-özel),11 haneli içinde herhangi bir kod 

barındırmayan ve kayıt sırasına göre verilen ĠġKUR numarası, 23 haneli SGK numarası, 

taĢeron firma ise aracı kodu, vergi kimlik numarası, kuruluĢ tarihi, kayıt tarihi, iletiĢim 

bilgileri, özelleĢtirme, kapanma, devir, koruma bilgileri, bağlantı kurulacak kiĢiler ve 

yasal temsilci bilgileri hakkındaki hususları içermektedir.
80
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ĠĢveren bilgi formunda istenen 23 haneli SGK numarası ile 10 haneli vergi 

numarası; iĢyerine dair çekilen listelerde görünmemektedir. Talep edilip alındığı halde 

bu bilgilere listelerde yer verilmemektedir. ĠĢveren bilgi formu, yerel düzeyde veri 

tabanının oluĢturulmasında kullanılmaktadır. Bu form ile kaydedilen iĢyerlerinin 

izlenmesi ve ĠġKUR hizmetlerinin bu iĢyerlerine sunulması sağlanmaktadır.  ĠġKUR’a 

kayıt olmak üzere giriĢimde bulunan iĢverenler, iĢveren bilgi formunu internet, posta 

kanalı veya doğrudan ĠġKUR’a iletebilmektedir. AĢağıda ĠġKUR’a kayıtlı bir iĢyerinin 

kaydı görülmektedir. 

Tablo 3: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı 

ĠĢverenlerin ĠġKUR’a vermekte olduğu diğer bir form aylık iĢgücü çizelgesidir. 

Aylık ĠĢgücü Çizelgesi, yerel düzeyde istihdamın ve iĢgücü hareketlerinin güncel ve 

güvenilir bir Ģekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.
81

(EK-5) 4904 

sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu’nun 21. maddesine dayanılarak aylık iĢgücü çizelgesi 

vasıtası ile 1+ istihdamlı kamu iĢyerleri ile 10+ istihdamlı özel sektör iĢyerlerinden, o ay 

içerisinde aĢağıda sunulan bilgiler ayrıntılı olarak alınmaktadır. ĠĢyerlerinde beklenen 

istihdam artıĢ ya da azalıĢları, iĢgücü planlaması için önem teĢkil etmektedir. 

ĠĢgücündeki potansiyel artıĢ ve azalıĢlar ile toplu iĢten çıkarmalar ve iĢyeri kapanmaları 

konusundaki bilgiler, ĠġKUR hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesinde kolaylık 

sağlamaktadır. Ayrıca aylık iĢgücü çizelgesi ile iĢyerinde istihdamı zorunlu olanların 

takip edilmesi sağlanmaktadır. Aylık iĢgücü çizelgesi, farklı iĢ alanlarında çalıĢan 

sayılarındaki değiĢikliklerin aylık olarak izlenmesine de yardımcı olmaktadır. Ġnternet 

üzerinden aylık iĢgücü çizelgesi doldurulurken sırasıyla iĢyerinin geliĢimi, çizelge 

detayları, mesleklere göre dağılım, muafiyet bilgileri, istihdam bilgileri ve 

karĢılanmasında güçlük çekilen meslekler bölümü doldurulmaktadır. ĠĢveren bilgileri 

bölümünde geçen ay sonu itibariyle çalıĢanlar,  ay içinde iĢe alınan ve iĢten ayrılan iĢçi 

sayıları, ay sonu itibarıyla çalıĢanlar, çalıĢan iĢçi sayısı, engelli, eski hükümlü ve terörle 
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mücadelede malul sayılmayacak Ģekilde yaralanan kiĢi sayısı ve ihtiyaç duyulan 

iĢgücünden karĢılanmasında güçlük çekilen meslekler bulunmaktadır. Aylık iĢgücü 

çizelgesine kayıt edilen ilgili ayın verileri, en geç takip eden ayın sonuna kadar iĢveren 

veya ĠġKUR Ġl Müdürlükleri tarafından sisteme girilmektedir.
82

  

ĠĢverenler tarafından doldurulan aylık iĢgücü çizelgeleri incelendiğinde, 

çizelgelerin periyodik olarak doldurulmadığı, doldurulan çizelgelerin ise 

önemsenmeden doldurulduğu tespit edilmiĢtir. Çizelgelerini doldurmayan iĢverenlere 

4904 sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu’nun 20. maddesinin “e” bendi gereğince idari 

para cezası öngörülmektedir. Bu durumda olan iĢverenlere söz konusu idari para 

cezasının tam anlamıyla uygulanmadığı tespit edilmiĢtir. ĠĢverenlerin doldurmakla 

yükümlü olduğu diğer bir form ise zorunlu istihdam takip formudur. Zorunlu istihdam 

takip formu tezin “EKLER” kısmında yer almaktadır. (EK-6) Tüm iĢyerlerine iliĢkin 

istihdamı zorunlu olanların listesi iĢgücü çizelgelerinden alınmaktadır. 4857 sayılı ĠĢ 

Kanunu’nun 30. maddesi gereğince; iĢverenler, elli veya daha fazla iĢçi çalıĢtırdıkları 

özel sektör iĢyerlerinde yüzde üç engelli, kamu iĢyerlerinde ise yüzde dört engelli ve 

yüzde iki eski hükümlü iĢçiyi veya terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul 

sayılmayacak Ģekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun iĢlerde 

çalıĢtırmakla yükümlüdürler.
83

 Aynı il sınırları içinde birden fazla iĢyeri bulunan 

iĢverenin, bu kapsamda çalıĢtırmakla yükümlü olduğu iĢçi sayısı, toplam iĢçi sayısına 

göre hesaplanmaktadır.  

ĠĢverenlerin ĠġKUR’a sunduğu bir diğer form toplu iĢten çıkarılanları izleme 

formudur. Toplu iĢten çıkarılanları izleme formu tezin “EKLER” kısmında yer 

almaktadır. (EK-7)  4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 29. maddesine göre iĢveren; ekonomik, 

teknolojik, yapısal ve benzeri iĢletme, iĢyeri veya iĢin gerekleri sonucu toplu iĢçi 

çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile iĢyeri sendika 

temsilcilerine ve ĠġKUR’a bildirmektedir. ĠĢyerinde çalıĢan iĢçi sayısı 20 ile 100 iĢçi 

arasında ise, en az 10 iĢçinin; 101 ile 300 iĢçi arasında ise, en az yüzde on oranında 

iĢçinin;  301 ve daha fazla ise, en az 30 iĢçinin iĢine 4857 sayılı Kanun’un 17. maddesi 

uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu 

iĢçi çıkarma sayılmaktadır. Bildirimde iĢçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek 
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iĢçi sayısı ve grupları ile iĢe son verme iĢlemlerinin hangi zaman diliminde 

gerçekleĢeceğine iliĢkin bilgilerin bulunması zorunludur.84 

1.2.4 Belediyeler 

Türkiye’de belediyeler iĢyerlerine ruhsat vermek suretiyle iĢyeri kaydı 

tutmaktadır. ĠĢyeri veya iĢletme açmak isteyen giriĢimciler, 10.08.2005 tarih 25902 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma 

Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik” hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek 

olan durumuna uygun iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı beyan formunu (EK-11) 

doldurarak ruhsat talep etmek durumundadırlar. Sıhhi ve gayri sıhhi iĢyerleri ile umuma 

açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi iĢlemleri söz 

konusu yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Sıhhi ve gayri sıhhi iĢyerleri ile 

umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin her birinin ayrı ayrı baĢvuru formları 

bulunmaktadır. Belediyelerden usulüne uygun olarak iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı 

alınmadan iĢyeri açılamamakta ve çalıĢtırılamamaktadır. ĠĢyerlerine söz konusu 

Yönetmelikte belirtilen belediyeler dıĢında diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile ilgili 

meslek kuruluĢları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri 

iĢlemler Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan 

kaldırmamaktadır. Ayrıca iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı alınmadan açılan iĢyerleri de 

belediyeler tarafından kapatılmaktadır. Belediyeler tarafından verilen iĢyeri açma ve 

çalıĢma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak SGK Ġl Müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret 

siciline veya esnaf siciline gönderilmektedir. ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı alma 

baĢvurusunda bulunanların vergi mükellefiyet kaydı bilgileri baĢvuru formunda beyan 

etmiĢ oldukları vergi numaraları ve bağlı bulundukları vergi dairesi adı esas alınarak “e-

vergi levhası” sorgulamasıyla teyit edilmektedir. Belediyeler tarafından verilen ve daha 

önce verilmiĢ olan iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatlarına iliĢkin bilgiler elektronik ortamda 

kayıt altına alınmakta ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla elektronik 

ortamda paylaĢılmaktadır.
85
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1.2.5 TÜĠK-ĠĢ Kayıtları Sistemi 

TÜĠK bünyesinde idari kayıtlara dayalı olarak iĢyeri kaydı tutulmaktadır. Söz 

konusu kayıtlar “ĠĢ Kayıtları Sistemi” adı altında TÜĠK tarafından oluĢturulmuĢtur. ĠĢ 

kayıtları, Türkiye’de faaliyet gösteren ve gayri safi yurtiçi hasılaya katkıda bulunan 

giriĢimlere ait adres, kimlik, faaliyet, tabakalama (ciro, çalıĢan sayısı) ve bağlantı 

değiĢkenlerini içinde barındıran bir sistemdir.
86

 Sistem ile kamu kurum ve kuruluĢlarına 

ait kayıtlardan yararlanılarak istatistiksel amaçla güncel ve güvenilir bilgiler, istatistik 

birim tanımlamalarına uygun olarak derlenmektedir. ĠĢ kayıtlarında iĢ istatistikleri 

kapsamında yapılacak olan araĢtırmalar için her yıl yeni bir çerçeve oluĢturulmaktadır. 

ĠĢ kayıtları sistemi, sadece kamu kurum ve kuruluĢlarının resmi kayıtlarında yer alan 

birimleri kapsamaktadır. Ġdari kayıtlardan alınan veriler, yasal birim olarak 

değerlendirilerek istatistiksel çalıĢmalar için giriĢim, yerel birim, yerel faaliyet türü 

birimi vb. gibi istatistik birimler haline getirilmektedir.
87

  

ĠĢ kayıtlarının ana veri kaynağı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın sicil kayıtlarıdır. 

Yani TÜĠK; GĠB, ĠġKUR ya da SGK gibi iĢyerlerinin bilgisini piyasadan 

toplamamaktadır. TÜĠK, GĠB’den aldığı iĢyeri kayıtlarını kendi bünyesinde istatistiksel 

amaçlarla sistematik hale getirerek “ĠĢ Kayıtları Sistemi” adı altında bir sistem inĢa 

etmiĢtir. ĠĢ kayıtları sisteminde faaliyet sınıflaması olarak NACE, bölge sınıflaması 

olarak da ĠBBS kullanılmaktadır. Adres bilgisi ise ulusal adres standardına uygun olarak 

tutulmaktadır. TÜĠK kendisinin ya da diğer baĢka kurumların (örn. İŞKUR) iĢyeri 

kayıtları kullanarak yaptığı alan araĢtırmalarında kendi inĢa ettiği iĢ kayıtları sistemini 

kullanmakta ya da diğer kurumların kullanımına sunmaktadır. ĠĢ kayıtları sistemini 

yürütmekle ve daha etkin hale getirmekle görevli TÜĠK bünyesinde Yıllık ĠĢ 

Ġstatistikleri Daire BaĢkanlığı bulunmaktadır.
88

 ĠĢ kayıtları sisteminde yer alan bir 

iĢyerinin bilgilerinde Ģunlar yer almaktadır. TÜĠK’in iĢyerine verdiği örnek numarası, 

iĢyerinin vergi kimlik numarası, iĢyerinin yerel birim numarası, iĢyerinin yasal unvanı, 

iĢyerinin tabela unvanı, il kodu, ilçe kodu, iĢyerinin adres ve telefon bilgileri ile NACE 

Rev.2 harf kodu bulunmaktadır. 
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Tablo 4: Ardahan’da TÜĠK’e Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör Yerel Birim         

 

Kaynak: TÜĠK Veri Tabanı 

TÜĠK “ĠĢ Kayıtları Sistemi”ne göre 2012 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde 

1+ çalıĢanı olan 3 milyon 293 bin 559 kayıtlı yerel birim bulunmaktadır.
89

 

1.2.6 Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Sicil Bilgi Sistemi) 

Türkiye’de sanayi iĢletmelerinin kaydı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından tutulmaktadır. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında 

değerlendirilen sanayi iĢletmeleri, devamlı ve seri halinde tamirat yapan iĢletmeler ile 

elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inĢaatı gibi büyük inĢaat yerleri 

iĢletmeleri üretim faaliyetine baĢladığı tarihten itibaren iki ay içinde Sanayi “Sicil Bilgi 

Sistemi”ne kayıt olarak sanayi sicil belgesi almak zorundadır.
90

 Sanayi sicil belgesi 

almak için doldurulan sanayi sicil beyannamesi oldukça kapsamlıdır ve dört sayfadan 

oluĢmaktadır. (EK-13) Beyannamede Ģirket kimlik bilgileri, adres bilgileri, çevre 

bilgileri, SGK bilgileri, elektrik ve doğalgaz abonelik bilgileri, kuruluĢ ve yatırım 

bilgileri, biliĢim alt yapı bilgileri, Ar-Ge faaliyetleri, Ar-Ge personel niteliği, kalite 

kontrol birimi, kapasite raporu bilgisi, yıllık üretim kapasitesi ve yıllık tüketim 

kapasitesine iliĢkin bilgiler talep edilmektedir. Sanayi iĢletmeleri Bakanlık tarafından 

“NACE Faaliyet Kodu”na göre sınıflandırılmaktadır. ĠĢletmelerin sanayi sicil belgesi 

almaları noktasında iki yöntem kullanılabilmektedir. Birincisi sanayi sicil belgesi almak 

için, “e-devlet” veya Bakanlık internet sitesinde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” 

üzerinden elektronik ortamda iĢletme yetkilisi tarafından müracaat edilmektedir. Daha 

sonra sanayi sicil beyannamesi, yıllık iĢletme cetveli, kapasite raporu ve Ticaret Sicil 

Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi üretim yerinin bulunduğu Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Ġl Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gönderilmektedir. Ġkinci yöntem olarak 

da söz konusu belgeler üretim yerinin bulunduğu ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl 

Müdürlüğü’ne doğrudan verilmektedir. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi 

gerekmektedir. “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi”ne kaydı yapılan her iĢletme adına “Sanayi 

                                                           
89

 TÜĠK Uzmanı Turgay AYKUTELĠ, “ĠĢ Kayıtları Sistemi”, 19.08.2013, (sözlü görüĢme). 
90

 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu, RG.24.04.1957-9593. 

YEREL BİRİM NO YASAL UNVAN TABELA UNVANI İL KODU İLÇE KODU İL ADI İLÇE ADI MAHALLE ADI CAD.-SOK. ADI DIŞKAPI NO TELEFON NO NACE HARF KODU

3XXX8844XX XEX XXXX LİMİTED ŞİRKETİ MERKEZ 75 ARDAHAN MERKEZ İNÖNÜ KONGRE XXX XXX28XX426 F



41 
 

Sicil Belgesi” düzenlenmektedir.
91

 VeriliĢ tarihi itibariyle “Sanayi Sicil Belgesi” için iki 

yılda bir vize yapılmaktadır. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 4. maddesi gereği 

sanayi iĢletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime 

baĢlamaları  ve verilen bilgilerde değiĢiklik olması durumlarında bir ay içinde Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi zorunludur. Ayrıca sanayi 

iĢletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık iĢletme cetvellerini yıl 

sonundan itibaren dört ay içinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğüne vermek 

zorundadırlar. 

Sanayi sicil kayıtları, Türkiye’nin sanayi politika ve stratejilerinin 

belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır. 

Sanayi iĢletmelerinin ürünleri, Avrupa Birliği’nde kullanılan “PRODCOM - Sanayi 

Ürünleri Sınıflamasına” uygun olarak kodlanmaktadır. Türkiye’de sanayi iĢletmeleri ile 

ilgili gerçek bilgilerin elde edilmesi bakımından, elektronik ortamda verilecek yıllık 

iĢletme cetvelinde yer alan ürünlerin doğru kodlanması önem arz etmektedir.  

1.2.7 KOSGEB 

KOSGEB kendisine geliĢtirme ve destekleme programlarından faydalanmak 

amacıyla baĢvuran iĢletmelerin kaydını tutan bir kuruluĢtur. KOSGEB veri tabanında; 

iĢletmelerin, meslek kuruluĢlarının ve iĢletici kuruluĢların beyan usulü ile verdiği 

bilgiler tutulmaktadır. KOSGEB’in Destek Programlarından yararlanabilecek iĢletme, 

meslek kuruluĢu ve iĢletici kuruluĢların öncelikle “KOSGEB Veri Tabanı”nda yer 

alması koĢulu bulunmaktadır. Yani iĢletmeler destek alabilmek için öncelikle 

iĢletmelerine ait genel bilgileri KOSGEB veri tabanına kaydetmek durumundadır.
92

 

KOSGEB Destek Programı baĢvurusunda kullanılacak formların tamamı “e-KOBĠ” 

linki üzerinden doldurulmaktadır.   

Bunun için www.kosgeb.gov.tr  adresindeki “e-KOBĠ” bölümünden iĢletmelere 

ait KOSGEB e-KOBĠ kullanıcı adı ve Ģifresi alınmaktadır. Daha sonra iĢletme adı ve 

statüsü, vergi dairesi, vergi numarası, yetkili kiĢi adı ve soyadı, SGK iĢyeri numarası, 

iĢletmenin kuruluĢ yılı, iĢletmenin bulunduğu yer, iĢletmenin ticaret sicil numarası, 
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bağlı bulunulan meslek kuruluĢu, NACE faaliyet kodu, iĢletme türü ve iĢletmeye ait 

iletiĢim bilgileri sisteme girilmektedir. KOSGEB iĢletme kayıtlarının tutulması ve 

iĢletme baĢvurularının alınması konusunda tamamen elektronik sistemi kullanmaktadır. 

1.2.8  Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarımsal ĠĢletme Kayıt 

Sistemi) 

Kar amaçlı olsun veya olmasın, kamu kurum ve kuruluĢları ile gerçek veya tüzel 

kiĢiler tarafından iĢletilen, gıdaların üretildiği, iĢlendiği, muhafaza edildiği, depolandığı, 

dağıtıldığı, nakledildiği, satıldığı, servis edildiği herhangi bir aĢaması ile ilgili herhangi 

bir faaliyeti yürüten iĢletmelere gıda iĢletmeleri denir. Gıda iĢletmeleri, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nca kayıt altına alınmakta ve gıda iĢletmelerine iliĢkin 

Bakanlıkça kayıt tutulmaktadır.
93

 AB mevzuatına uyumun gereği olarak birincil üretim 

dahil çiftlikten sofraya gıda zincirinin tüm aĢamalarının birbiri ile bağlantısı nedeniyle 

yetki ve sorumluluğu tek bir otoritede toplamayı hedefleyen 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu Kanunun “ĠĢletmelerin Kayıt 

ve Onayı” baĢlıklı 30. maddesinin birinci fıkrasına göre “Bu kanun kapsamındaki gıda 

ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay ve kayıt 

işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tâbi işletmeler için, faaliyete 

geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt işlemine tâbi işletmeler, 

faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır.” Ģeklindedir.
94

 

Ayrıca aynı maddenin dördüncü fıkrası “Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve 

esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” Ģeklindedir. Bu fıkra 

gereğince; gıda iĢletmelerinin kayıt veya onay iĢlemlerine dair usul ve esasları 

belirlemek amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 17.12.2011 

tarihli Resmi Gazete’de Gıda ĠĢletmelerinin Kayıt ve Onay ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik 

yayımlanmıĢtır.  

Belirtilen Yönetmelikte kayıt kapsamındaki gıda iĢletmelerine iliĢkin 46 adet 

faaliyet konusu belirtilmiĢtir. Ayrıca temel gıda sektörlerinde faaliyette bulunacak 

iĢletmeler için faaliyet kodları belirlenmiĢtir. Gıda iĢletmecileri, kayıt kapsamındaki 

iĢletmelerini belediyelerden “ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı” aldıktan sonra iĢletme 

kayıt iĢlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde Bakanlık Ġl ya da Ġlçe 
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Müdürlüklerine baĢvurmak ve baĢvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt 

iĢlemlerini tamamlamak zorundadırlar. Gıda üreten iĢletmeciler iĢletme kayıt belgesi 

baĢvuru ve beyannamesi (EK-12) ile birlikte Bakanlık Ġl ya da Ġlçe Müdürlüklerine 

baĢvurmaktadırlar. ĠĢletme kayıt belgesi baĢvuru ve beyannamesinde iĢletmenin ticaret 

unvanı, iĢletmecinin vergi numarası ve iĢletmenin faaliyet konusu bilgileri 

istenmektedir. 
95

 

Gıda üreten iĢletmecilerden kayıt baĢvurusunda dilekçe ve beyanname, iĢyeri 

açma ve çalıĢma ruhsatının veya deneme izin belgesinin sureti, gıda iĢletmecisinin 

güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil 

Gazetesi ve meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmıĢ çalıĢma 

belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda iĢletmecisiyle yapacağı 

noter onaylı sözleĢme belgeleri istenmektedir. Ġstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamıĢ 

kayıt kapsamındaki gıda iĢletmelerine Bakanlık Ġl Müdürlüğü, Ġl Müdürlüğünce yetki 

verilmesi halinde Bakanlık Ġlçe Müdürlüğü tarafından iĢletme kayıt belgesi ve bu belge 

ile beraber “6 haneli bir numara” verilmektedir. Daha sonra Bakanlık tarafından yerinde 

kontroller yapılmak suretiyle uygun bulunan gıda iĢletmesinin faaliyete geçmesi için 

Bakanlık Ġl ya da Ġlçe Müdürlüğü tarafından “4 haneli iĢletme onay numarası” ve 

iĢletme onay belgesi verilmektedir. Bakanlık gıda iĢletmelerinin kaydını elektronik 

ortamda değil elden bildirimlerin verilmesi suretiyle yapmaktadır. Ayrıca faaliyete 

iliĢkin olarak da “NACE kodu” kullanılmamaktadır. 

Tarımsal iĢletmelerin kayıt altına alınması ile ilgili olarak Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu amaçla “Tarımsal 

ĠĢletme Kayıtları Sistemi” oluĢturulması çalıĢmaları devam etmektedir. “Tarımsal 

ĠĢletme Kayıtları Sistemi”nin kurulmaya çalıĢılmasının sebebi, Türkiye’de yaklaĢık 3 

milyon tarımsal iĢletmenin varlığı ve bu iĢletmelerin yapısına iliĢkin sağlıklı, güvenilir 

verilerin elde edilememesi ve buna bağlı olarak da verilere dayalı kararlı, istikrarlı, 

sürdürülebilir tarım politikalarının üretilememesidir. “Tarımsal ĠĢletme Kayıtları 

Sistemi”, tarımsal iĢletmelerin adres, kimlik bilgileri, iĢletme büyüklük ve iĢletme tipi 

ile diğer ilgili özelliklerin yer aldığı bir veri tabanıdır.
96

 Bu veri tabanının, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ġstatistik Kurumu’nun iĢbirliği ile oluĢturulması 
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ve TÜĠK’in teknik desteği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl 

güncellenmesi planlanmaktadır.  

Tarımsal iĢletme kapsamının da tarımsal iĢletme tanımında belirtilen özelliklere 

sahip ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarındaki parselleri, ilgili üretim yılı 

içerisinde tasarruf eden tüm iĢletmeler ile yine iĢletme tanımında belirtilen ve sadece 

hayvan yetiĢtiriciliği yapan iĢletmelerin tamamı olması planlanmaktadır. “Tarım 

ĠĢletmeleri Kayıt Sistemi”nin amacı, tarımsal iĢletmelerin kimlik, adres ve özel 

bilgilerinin depolanmasını sağlamak, bir veri tabanı olarak kullanmak, tarım 

istatistiklerine yönelik mevcut veri tabanları arasında entegrasyonu sağlamak, 

Türkiye’de tarım sektörü konusunda yapılan ve yapılacak olan tüm çalıĢmaların tek bir 

merkez üzerinden kontrolünün ve denetiminin yapılmasını sağlamak, genel ve ara 

yıllarda tarım istatistikleri konusunda yapılacak araĢtırmalar için çerçeve oluĢturmak ve 

tarımsal araĢtırmaların kalitesini ve geri dönüĢümünü kontrol etmektir. Bu kapsamda 

makro anlamda “Tarım Bilgi Sistemi” kurulması amacıyla “Tarımsal ĠĢletme Kayıt 

Sistemi”nin oluĢturulması için Türkiye Ġstatistik Kurumu ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı arasında iĢbirliği protokolü 13 Temmuz 2010 tarihinde 

imzalanarak yürürlüğe girmiĢtir. “Parsel Tabanlı Tarımsal ĠĢletme Kayıt Sistemi”nin 

oluĢturulması için gerekli hazırlık çalıĢmaları tamamlanarak 11/10/2010 tarihinde alan 

uygulaması tüm Türkiye’de baĢlatılmıĢtır. Alan çalıĢması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın il ve ilçe teĢkilatlarından görevlendirdiği Köy DanıĢmanı veya teknik 

personel tarafından yapılmaktadır. “Tarım ĠĢletmeleri Kayıt Sistemi”nin faaliyete girdiği 

tarihten itibaren tüm Türkiye genelinde sisteme yaklaĢık 52 milyon 130 bin parsel kaydı 

yapılmıĢtır. Parsel bilgi giriĢleri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden 

faydalanarak yapılmıĢtır. 52 milyon 130 bin parsel kaydı içerisinde tarım dıĢı parseller 

de yer almaktadır, bu parsellerin 12 milyon 660 bininin tarımsal amaçlı kullanıldığı 

tespit edilmiĢtir. “Tarımsal ĠĢletme Kayıt Sistemi” oluĢturma ve güncelleme 

çalıĢmalarında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınarak sisteme atılan parsel 

bilgileri kullanılmaktadır.
97

 

 Alan çalıĢmasında görev alan personel, belirtilen üretim döneminde parseli 

tasarruf eden iĢletmeci ile yüz yüze görüĢerek aldığı bilgileri elektronik ortamda veri 

giriĢine imkan sağlayan sisteme kayıt etmektedir. Sisteme kayıt edilen iĢletmenin; yasal 
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durum, büyükbaĢ hayvan sayısı, küçükbaĢ hayvan sayısı, traktör varlığı ve arazi 

kullanım Ģekline ait bilgiler derlenmektedir. Türkiye Ġstatistik Kurumu alan 

çalıĢmasının kontrolünü yapmakta ve alan uygulaması esnasında gerekli olan desteği 

sağlamaktadır. “Tarımsal ĠĢletme Kayıt Sistemi”nin her yıl belirli dönemlerde 

güncellenmesi planlanmaktadır. Sistemin tarım ile ilgili mevcut diğer sistemlerle 

entegre edilerek, “Tarım Bilgi Sistemi”nin kurulması amaçlanmaktadır. “Tarımsal 

ĠĢletme Kayıt Sistemi”nin TÜĠK’in “ĠĢ Kayıtları Sistemiyle” entegrasyonunun 

sağlanması da hedeflenmektedir.
98

 

1.2.9  Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Ġle TOBB Ortak Veri Tabanı 

(MERSĠS-Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) 

Türkiye’de ticaret Ģirketlerinin, gerçek ve tüzel kiĢi tacirler ile ticari iĢletmelerin 

kaydı ve sicil iĢlemleri, “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi” kısaca “MERSĠS” üzerinden 

gerçekleĢtirilmektedir ve buna iliĢkin sicil kayıtları MERSĠS’te tutulmaktadır. ġöyle ki 

ticaret sicil müdürlükleri MERSĠS üzerinden güvenli elektronik imza ile tescil 

iĢlemlerini gerçekleĢtirmektedir. 2010 yılında uygulamaya konulan MERSĠS projesi ile 

tüm ticari iĢletmelere iliĢkin merkezi bir veri tabanı oluĢturulmuĢtur. “Merkezi Sicil 

Kayıt Sistemi” (MERSĠS) ticaret sicili iĢlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, 

ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak 

depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB 

nezdinde oluĢturulan ve iĢletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemidir.
99

 

MERSĠS ile ticari iĢletmelerin ticaret sicil numarası yerine geçeceği ve tüm kamu 

kurum ve kuruluĢları arasında kullanılacak bir ortak anahtar numaralama sistemi 

oluĢturulmuĢtur. Yani bu sistemde tescil edilen ticari iĢletmeler ile ticaret Ģirketleri ve 

bunların Ģubelerine, tescilleri ile birlikte MERSĠS tarafından özel algoritma ile üretilmiĢ 

tekil bir MERSĠS numarası verilmektedir. MERSĠS numarası, ticari iĢletmelere 

özgülenmiĢ numaralardır ve değiĢtirilememektedir. ġubelerin veya diğer yerel 

birimlerin MERSĠS numarası, merkezin MERSĠS numarasına sıra numarası eklenerek 

üretilen numaralardan oluĢmaktadır. Ticari iĢletmelerin faaliyetleri MERSĠS’te “NACE 

kodlarına” göre tutulmaktadır. Sistemde ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; 

sermaye Ģirketleri,  kooperatifler, Ģahıs iĢletmeleri, yabancı Ģirketlerin Türkiye Ģubeleri 

ile dernek ve vakıf iĢletmeleri kayıtları elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt 
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sisteminde tutulmaktadır. Ayrıca sicilde kullanılacak olan sicil esas defteri, gelen evrak 

defteri, giden evrak defteri, ihtar ve ceza defterleri, ticari iĢletme rehin kaydına mahsus 

defterler de MERSĠS’te tutulmaktadır. 

Türkiye’de üç adet makro veri tabanı sistemi bulunmaktadır. Bunlar Kimlik 

PaylaĢım Sistemi (MERNĠS), Adres Kayıt Sistemi (AKS) ile Tapu Kayıt Sistemi 

(TAKBĠS)’dir. MERSĠS ile dördüncü bir temel veri tabanına iĢlerlik kazandırılmıĢtır. 

MERSĠS’e elektronik ortamda yapılan kayıtlar, kayıt tarihlerine göre ve güncel kayıtlar 

aktif olarak görünecek Ģekilde; değiĢen veya silinen kayıtlar ise pasif olarak, 

istendiğinde eriĢilebilecek, ancak üzerinde herhangi bir değiĢiklik yapılamayacak 

Ģekilde tutulmaktadır.  

MERSĠS’te meydana gelebilecek teknik aksaklıklardan ötürü elektronik ortamda 

iĢlem yapılamaması halinde sicil iĢlemleri yazılı ortamda yürütülmektedir. Ticaret 

Ģirketleri ile gerçek ve tüzel kiĢi tacirler zorunlu tutulan bütün iĢlemleri elektronik 

ortamda güvenli elektronik imza ile yapabilmekte ve bu iĢlemlerin dayanağı olan 

belgeleri de aynı usulle elektronik ortamda düzenleyebilmektedir.  

Ticaret Sicil Müdürlüklerinde sicil esas defteri kayıtlarında yer alan gerçek veya 

tüzel kiĢiliklere iliĢkin Ģirket türü, unvan, adres, il, ilçe, faaliyet durumu, ticaret sicil 

numarası, tescil tarihi, vergi dairesi, vergi numarası, tescil tarihi, Ģube bilgileri, Ģirketin 

amaç ve konusu, temsilcilerin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, yetki süresi, yetki adı, 

ortakların TC kimlik numarası  ve sermaye miktarı, firma acentası, Ticaret Sicil 

Gazetesi bilgileri, noter bilgisi, Dernekler Dairesi BaĢkanlığı’ndan alınan dernek kütük 

numarası, dernek adı, dernek vergi numarası, adresi, telefon, faks, e-posta, dernek 

kuruluĢ amacı bilgileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan vakıf kütük numarası, 

vakıf adı, adres, il, ilçe, telefon, faks, e-posta, vakıf türü bilgilerine dair tüm bilgiler 

MERSĠS’te elektronik ortamda tutulmaktadır.
100

  

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ile bunların Ģubeleri ve fabrikaları, bulundukları 

yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, 

elektronik ortamda MERSĠS bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak 

tutulmaktadır. Ticaret ve Sanayi Odalarına iliĢkin iĢletmelerin kayıt iĢlemleri elektronik 

ortamda MERSĠS üzerinden yapılmaktadır. MERSĠS üzerinden üretilen bilgiler, ticaret 
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odaları, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların elektronik ortamdaki üye bilgileri 

uygulamasının iĢ süreçlerine eĢ zamanlı olarak aktarımı sağlanmaktadır.
101

  

1.2.10  Esnaf Ve Sanatkar Odaları-Esnaf Ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBĠS) 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek KuruluĢları Kanunu 21.06.2005 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. Kanunun yayımının ardından “Esnaf ve Sanatkar 

Bilgi Sistemi” kısaca “ESBĠS” yasal olarak faaliyete geçmiĢtir. ESBĠS esnaf ve 

sanatkarlar ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluĢlarının iĢlemlerini elektronik ortamda 

gerçekleĢtirdikleri ve esnaf ve sanatkarların sicil bilgilerinin ESBĠS veri tabanında kayıt 

altına alındığı bilgi ve kayıt sistemidir.
102

 

“Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi”nin (ESBĠS) kuruluĢ amacı sistemin sunacağı 

istatistiksel verilerle esnaf ve sanatkarlar ile ilgili olarak doğru politika üretmek ve esnaf 

ve sanatkarlarla ilgili iĢlemlerin yürütülmesinde etkinliği sağlamaktır. “Esnaf ve 

Sanatkar Bilgi Sistemi” (ESBĠS) tüm Türkiye’de ticari faaliyete baĢlayan esnaf ve 

sanatkarların tescil, durumunda değiĢiklik olan esnaf ve sanatkarların tadil ve ticari 

faaliyetini bırakan esnaf ve sanatkarların ise terkin iĢlemlerini elektronik ortamda 

gerçekleĢtirmektedir. Esnaf ve sanatkarlar tarafından sicil müdürlüklerinde 

gerçekleĢtirilen iĢlemler, iĢlemin yapılmasının ardından ESBĠS üzerinden Türkiye Esnaf 

ve Sanatkar Sicil Gazetesi yolu ile elektronik ortamda yayımlanmaktadır. ESBĠS’te 

esnaf ve sanatkarların kaydı NACE kodlarına göre tutulmaktadır. 

Sicil iĢlemleri, sicil müdürleri ve personeli tarafından elektronik ortamda ESBĠS 

veri tabanında gerçekleĢtirilmektedir. Ardından sicile kayıt edilen ve ilanı gereken 

hususlar TESK tarafından ESBĠS veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlanmaktadır. ESBĠS’ten önce esnaf ve 

sanatkarlardan sicil ve oda kayıtlarında istenen nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi, 

ikametgah ilmühaberi ve vergi levhasının aslı ya da fotokopisi gibi belgeler ESBĠS’in 

yürürlüğe girmesinin ardından istenmemektedir. Esnaf ve sanatkarlara iliĢkin bu 

belgeler “Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi” (ESBĠS) aracılığı ile sağlanmaktadır.  

Esnaf ve sanatkarların sicillerinin, sağlıklı bir Ģekilde ESBĠS veri tabanında 

tutulması ve yayımlanması için Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü kurulmuĢtur. Esnaf 
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ve sanatkarların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için 

sicile kayıt olmaları Ģarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması 

gerekmektedir. Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkarların ilgili odaya kayıt için 

bilgilerinin gönderilmesi iĢlemi Sicil Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda ESBĠS 

veri tabanında gerçekleĢtirilmektedir. Esnaf ve sanatkarların kayıt beyannamelerindeki 

hususlarda değiĢiklik meydana geldiğinde yine en geç otuz gün içinde sicile bildirmek 

zorundadırlar. 

5362 sayılı Kanun gereği esnaf ve sanatkarların sicile kayıtları yapılmadıkça, 

odaya kayıtları yapılamamaktadır. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkarlara ait bilgiler 

Sicil Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda iĢyerlerinin bulunduğu yerdeki meslek 

ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına kayıt için gönderilmektedir.
103

  

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek KuruluĢları Kanunu’na tabi esnaf ve 

sanatkarlar çalıĢmaya baĢladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı 

bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdür. Esnaf ve 

sanatkarların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi ya da vergiden muaf 

olduklarının belgelenmesi istenmektedir. Esnaf ister gezici, ister bir dükkanda veya bir 

sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla 

bedeni çalıĢmasına dayanan ve geliri Bakanlar Kurulu’nca belirlenen sınırı aĢmayan ve 

sanat veya ticaretle uğraĢan kiĢidir. Aynı meslekten dolayı esnaf ve sanatkar odaları ile 

ticaret ve sanayi odalarına kayıt yapılamamaktadır. Bu noktada esnaf ve sanatkarlar ile 

tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak amacıyla “Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve 

Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu” kurulmuĢtur. Oda üyeliği için, vergi 

mükellefi olmak ve  TOBB bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak Ģartı aranmaktadır. 

ġöyle ki Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olanlar, TOBB bünyesindeki Ticaret ve 

Sanayi Odasına, Ticaret Odasına, Sanayi Odasına, Deniz Ticaret Odasına; TOBB 

bünyesindeki odalara kayıtlı bulunanlar ise Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kaydedilememektedir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek KuruluĢları Kanunu’na 

tabi odalar arasında veya bu odalar ile TOBB bünyesindeki odalar arasında üye kayıt 

zorunluluğu bakımından çıkacak anlaĢmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde 

mutabakat komiteleri kurulmuĢtur.
104
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1.3  ĠġYERĠ KAYITLARININ ĠġKUR HĠZMET VE 

POLĠTĠKALARINDAKĠ ROLÜ 

Faaliyet gösteren iĢyerleri hakkında doğru ve sağlıklı bilgiye sahip olmak birçok 

açıdan istihdama katkı sağlamaktadır. OluĢturulacak ve uygulanacak istihdam 

politikaları güncel ve kapsamlı iĢyeri kayıt bilgisine sahip olmakla mümkündür. Bu 

kısımda iĢyeri kayıtları konusu, istihdam politikası oluĢturulmasına yardımcı olma 

görevine sahip olan ĠġKUR bağlamında ele alınacaktır. Tezin konusunun “Türkiye’de 

ĠĢyeri Kayıtları ve ĠġKUR” olması da bu durumu desteklemektedir.       

Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olma özelliğine sahip olan ĠġKUR, iĢyeri 

kayıtlarını yoğun olarak kullanmaktadır. Ayrıca ĠġKUR doğru, sağlıklı ve güncel iĢyeri 

bilgilerine en çok ihtiyaç duyan kurumlardan bir tanesi olma özelliğine sahiptir. 

ĠġKUR’un görev ve hizmet alanına giren iĢlerin yürütülmesi ve bu iĢlerin kalitesi iĢyeri 

kayıtlarının doğruluğuna, güncelliğine ve kapsamına bağlıdır. Bu kısımda ĠġKUR’un 

iĢyeri kayıtlarını kullanarak üstlendiği görev ve faaliyetlerden bahsedilecektir. 

1.3.1 ĠĢgücü Piyasası Analizleri  

ĠġKUR hizmetlerinin baĢlangıç noktası iĢgücü piyasası talep araĢtırmalarıdır. 

Ardından gelen hizmetler, yapılan iĢgücü piyasası talep araĢtırmalarına göre 

Ģekillenmekte ve uygulama alanı bulmaktadır. Dolayısıyla ĠġKUR hizmetlerinin kalitesi 

yapılan ya da yapılacak iĢgücü piyasası talep araĢtırmalarının kalitesine bağlıdır. ĠĢgücü 

piyasası talep araĢtırmalarının kalitesi de araĢtırmada kullanılacak iĢyeri kayıtlarının 

sağlıklı, güncel ve kapsamlı olmasına bağlıdır. ĠġKUR iĢgücü piyasasındaki geliĢme ve 

değiĢmeleri tespit etmek amacıyla yerel ve ulusal düzeyde düzenli olarak iĢgücü 

piyasası talep araĢtırmaları yapmaktadır. ĠĢgücü piyasası araĢtırmalarını talep yönlü 

gerçekleĢtiren ĠġKUR iĢyerlerini ziyaret ederek iĢgücü piyasasında;  iĢgücünün yapısı, 

sektörler bazında çalıĢanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan 

iĢgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler 

ve teminde güçlük çekme nedenleri, kısa ve orta vadede iĢgücü piyasasında mesleki 

değiĢim beklentilerine iliĢkin bilgiler derlemektedir. ĠġKUR düzenli olarak söz konusu 

araĢtırmaları gerçekleĢtirirken iĢyeri kayıtlarına ihtiyaç duymaktadır. 
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ĠĢyeri kayıtları iĢgücü piyasası talep araĢtırmalarının en önemli bileĢenlerinden 

bir tanesidir. ġöyle ki iĢyeri kayıtları sağlıklı, doğru ve güncel olmazsa maliyeti yüksek 

olan ve yüz yüze görüĢme yöntemiyle, belirli bir referans döneminde gerçekleĢtirilen 

iĢgücü piyasası talep araĢtırmalarının sonuçlarının gerçeği yansıtması beklenemez. 

Ayrıca iĢgücü piyasası talep araĢtırmaları yerel ve ulusal düzeyde istihdam 

politikalarının oluĢturulmasına rehberlik eden araĢtırmalardır. Özellikle yerel bazda 

mesleki eğitim faaliyetlerinin planlanması söz konusu iĢgücü piyasası talep 

araĢtırmalarına göre yapılmaktadır. Sağlıklı, doğru ve güncel olmayan iĢyeri kayıtları 

yerel ve ulusal bazda hatalı istihdam politikalarına neden olabilmekte ve bu durum da 

bütün bir ekonomiyi olumsuz anlamda etkileyebilmektedir.  

Tablo 5: ĠġKUR’un Yaptığı ĠĢgücü Piyasası AraĢtırmaları (2007-2013) 

ĠġKUR'UN UYGULADIĞI ĠġGÜCÜ PĠYASASI TALEP ARAġTIRMASI YÖNTEM 

VERĠLERĠ 

Dönem Kapsamı Periyot Sınıflamalar Yöntem 
GörüĢme Yapılan 

ĠĢyeri/ĠĢletme Sayısı 

2007 
50+ Tüm 

ĠĢyerleri 

15 Ekim-30 

Kasım 

ISCO 88-NACE 

REV.1.1 
Yüz yüze Toplam 12.712 

2008 
Tüm 

ĠĢyerleri 

15 Ekim-5 

Aralık 

ISCO 88-NACE 

REV.1.1 
Elektronik 

Toplam 71.001 

10+ iĢyeri 26.409 

50+iĢyeri 7.224 

2009/I 

ĠġKUR’a 

Kayıtlı Tüm 

ĠĢyerleri 

17 Nisan-30 

Mayıs 

ISCO 88-NACE 

REV.1.1 
Elektronik 

Toplam 275.099 

10+ iĢyeri 83.404 

50+iĢyeri 15.273 

2009/II 

ĠġKUR’a 

Kayıtlı Tüm 

ĠĢyerleri 

4 Kasım-

13Aralık 

ISCO 88-NACE 

REV.1.1 
Elektronik 

Toplam 255.938 

10+ iĢyeri 80.638 

50+iĢyeri 15.985 

2010/I 

ĠġKUR’a 

Kayıtlı Tüm 

ĠĢyerleri 

26 Nisan-1 

Haziran 

ISCO 88-NACE 

REV.1.1 
Elektronik 

Toplam 218.068 

10+ iĢyeri 73.418 

50+iĢyeri 14.476 
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2010/II 

ĠġKUR’a 

Kayıtlı Tüm 

ĠĢyerleri 

26 Nisan-1 

Haziran 

ISCO 88-NACE 

REV.1.1 
Elektronik 

Toplam 198.479 

10+ iĢyeri 69.442 

50+iĢyeri 14.688 

2011/I 

ĠġKUR’a 

Kayıtlı Tüm 

ĠĢyerleri 

26 Nisan-1 

Haziran 

ISCO 88-NACE 

REV.1.1 
Elektronik 

Toplam 159.862 

10+ iĢyeri 60.501 

50+iĢyeri 13.393 

2011/II 

10 + 

ĠĢletmeler 

(TÜĠK) 

19 Aralık-19 

Ocak 

ISCO 88-NACE 

REV.2 
Yüz yüze 

Toplam 5.941 

10+ iĢletme 3.283 

50+iĢletme 1.606 

2012/I 

10 + 

ĠĢletmeler 

(TÜĠK) 

2 Mayıs-15 

Haziran 

ISCO 88-NACE 

REV.2 
Yüz yüze 

Toplam 

ĠĢletme 
5.225 

2012/II 

10 + 

ĠĢyerleri 

(TÜĠK) 

10 Eylül-31 

Ekim 

ISCO 88-NACE 

REV.2 
Yüz yüze 

Toplam 

ĠĢyeri 
53.194 

2013/1 

10 + 

ĠĢyerleri 

(TÜĠK) 

15 Mayıs-30 

Haziran 

ISCO 88-NACE 

REV.2 
Yüz yüze 

Toplam 

ĠĢyeri 
87.719 

2013/II 

10+ 

ĠĢletmeler 

(TÜĠK) 

11-29 Kasım 
ISCO 88-NACE 

REV.2 
Yüz yüze 

Toplam 

ĠĢletme 
9.752 

Kaynak: ĠġKUR ĠĢgücü Piyasası ve Ġstatistik D.B. 

ĠġKUR 2007 yılından itibaren düzenli ve periyodik olarak iĢgücü piyasası talep 

araĢtırması yapmaktadır. 2007 yılından günümüze gelinceye kadar ĠġKUR’un yaptığı 

iĢgücü piyasası araĢtırmalarında öncelikle ĠġKUR’un kendi bünyesinde mevcut olan 

iĢyeri kayıtları kullanılmıĢtır ancak tüm iĢyerlerinin ĠġKUR’a kayıtlı olmaması, var olan 

kayıtlarda yoğun mükerrer kayıtlara rastlanması sebeplerinden dolayı SGK kayıtları 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. SGK kayıtlarında ise sektörel kayma gözlendiğinden SGK 

iĢyeri kayıtlarının kullanımından vazgeçilmiĢtir. Ardından 2011 yılı II. Döneminde, 

TÜĠK’in Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığından temin ettiği ve istatistiksel alan 

araĢtırmaları yapmaya müsait hale getirdiği iĢyeri kayıtlarının kullanımına 

baĢlanılmıĢtır. Bunun sebebi vergisel amaçla kaydedilen kayıtların en doğru ve güncel 
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olacağı düĢüncesidir. TÜĠK iĢyeri kayıtlarını uluslararası sektör sınıflandırması olan 

NACE’yi esas alarak sunmaktadır. Yani iĢyerleri sektörel olarak ĠġKUR’a 

sunulmaktadır. ĠĢyeri kayıtlarının güncel sektörel görünümü iĢgücü piyasasının 

dinamikleri ve potansiyellerine iliĢkin çok temel değerlendirmeler yapma imkanı 

sunmaktadır. ĠĢyerlerinin sektörel ortalama büyüklüğü veya illerin ortalama iĢyeri 

büyüklüğü iĢgücü piyasasının kurumsal yapısını göstermektedir. 

ĠġKUR’un yaptığı 2011 yılı II. Dönem iĢgücü piyasası araĢtırmasından, 2013 

yılı II. Dönem iĢgücü piyasası araĢtırmasına kadar olan beĢ iĢgücü piyasası 

araĢtırmasında TÜĠK’in iĢyeri kayıtları kullanılmıĢtır. ĠĢgücü piyasası araĢtırmalarında 

kullanılan iĢyeri listelerinin kalitesi ve güncelliği araĢtırmanın cevapsızlık oranını 

doğrudan etkilemektedir. 2012 yılının II. Döneminde yapılan Türkiye geneli iĢgücü 

piyasası araĢtırmasında 65 bin iĢyerine anket uygulanması hedeflenmiĢtir, sonuç olarak 

53 bin iĢyerine ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın cevapsızlık oranı % 20’dir.
105

 2013 yılı I. 

Döneminde ise 100 bin iĢyerine anket uygulanması hedeflenmiĢ ancak 87 bin iĢyerine 

ulaĢılabilmiĢtir. AraĢtırmanın cevapsızlık oranı % 13’tür.
106

 TÜĠK’te yer alan iĢyeri 

kayıtlarının 2012 yılında güncellenmesine rağmen araĢtırmada 13 bin iĢyerine 

ulaĢılamaması iĢyeri kayıtları konusunda halen ciddi bir problemin var olduğunu 

göstermektedir. Benzer Ģekilde 2012 yılında TÜĠK tarafından güncellenen iĢletme 

listesine istinaden iĢletme bazlı yapılan 2013 yılı II. Dönem iĢgücü piyasası talep 

araĢtırmasında ulaĢılmak istenen iĢletme sayısı 11 bin 540 iken araĢtırma sonucunda 9 

bin 752 iĢletmeye anket uygulanabilmiĢ,
107

 1.788 iĢletmeye ulaĢılamamıĢtır. 

AraĢtırmanın cevapsızlık oranı % 15,5’tir.      

1.3.2 Etkin EĢleĢtirme
108

 

Ġstihdam hizmeti veren birimler tarafından iĢgücü arz ve talebinin 

buluĢturulmasına kısaca eĢleĢtirme denir. Yani iĢ arayanların iĢ bulabilmesi iĢlemi ile 

iĢverenlerin açık iĢlerini karĢılaması iĢleminin karĢılıklı olarak gerçekleĢmesi durumu, 

eĢleĢtirmeyi ifade etmektedir. Ancak etkin eĢleĢtirme ifadesi bundan farklıdır. Etkin 

eĢleĢtirme; iĢ arayanın kendisine uygun, aradığı özelliklerde bir iĢi bulması ve diğer 
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taraftan da iĢverenin aradığı özelliklerde elemanı bulması iĢlemlerinin karĢılıklı 

gerçekleĢmesidir. Etkin eĢleĢtirme iĢgücü piyasası için oldukça önemlidir. Çünkü iĢgücü 

piyasalarında ücretler ve istihdam düzeyleri iĢgücü arzı ve iĢgücü talebinin 

dengelenmesi yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bu denge iĢgücü piyasalarının etkin 

eĢleĢtirme iĢlevini yerine getirmesiyle sağlanmaktadır. Bu durumda iĢ arayan kiĢiler iĢ 

bulabilmekte ve iĢverenler açık iĢlerini karĢılayabilmektedir. Piyasadaki bu denge 

durumu, iĢgücü talebinde bulunan firmaların aradıkları Ģartların iĢgücü arzını oluĢturan 

çalıĢanların özellikleriyle eĢleĢmesi halinde ortaya çıkmaktadır. ĠĢgücü piyasaları, 

iĢgücü eĢleĢtirme iĢlevini ne kadar etkin bir Ģekilde yaparlarsa, en yüksek düzeyde ücret 

veren iĢlere giren çalıĢan sayısı o denli yüksek olmakta ve en uygun çalıĢanı bulan 

iĢveren sayısı da o denli artmaktadır. Ayrıca, piyasalar bu iĢlevi ne kadar etkin bir 

Ģekilde yerine getirirse, tüm ekonominin mal ve hizmet üretimindeki üretkenliği de o 

kadar yüksek olmaktadır. Bu sebeple, iĢgücü piyasaları eĢleĢtirme sürecini etkin bir 

Ģekilde yerine getirdiği takdirde, sadece iĢgücü piyasası katılımcıları daha iyi koĢullara 

kavuĢmuĢ olmakla kalmamakta, ülke ekonomisinde sosyal refah artmıĢ olmaktadır.  

Kamu istihdam kurumlarının asli amaçlarından bir tanesi etkin eĢleĢtirmedir. 

Kamu istihdam kurumları etkin eĢleĢtirmeyi sağlayarak yalnızca istihdama değil genel 

olarak ekonomik refaha katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olma 

özelliğine sahip olan ĠġKUR, iĢgücü piyasasında eĢleĢtirme görevini kurulduğu 1946 

yılından günümüze sürdürmektedir. ĠġKUR’a kayıtlı olan iĢ arayanlar ile ĠġKUR’a açık 

iĢ talebi veren iĢverenler arasındaki eĢleĢtirmeyi ĠġKUR gerçekleĢtirmektedir. 

ĠĢverenler ĠġKUR’a kaydolarak elektronik ortamda ya da doğrudan görüĢme yoluyla 

ĠġKUR ile irtibat kurup açık iĢ talebinde bulunmaktadır. ĠġKUR, portföyündeki kayıtlı 

iĢsizlerden iĢverenin verdiği açık iĢlere uygun elemanı iĢverene göndermektedir. 

ĠġKUR’un eĢleĢtirme iĢlemi yapıp iĢverenin açık iĢ talebini karĢılayabilmesinin koĢulu; 

iĢverenin ĠġKUR’a kayıtlı olması ve iĢverenin iĢyeri ile ilgili bilgilerini doğru ve 

sağlıklı bir Ģekilde ĠġKUR’a bildirmesidir.  

ĠĢyeri kayıtları eĢleĢtirme iĢleminde kullanılan temel araçlardan birisidir. 

ĠġKUR’a kayıtlı olmayan iĢyerlerinin ĠġKUR’a açık iĢ talebinde bulunması mümkün 

değildir.
109

 ĠĢverenin iĢyeri bilgilerini ĠġKUR’a doğru bir Ģekilde bildirmemesi 

durumunda ĠġKUR’un doğru ve etkin eĢleĢtirme yapması mümkün olamaz. Çünkü 
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ĠġKUR’un veri tabanındaki hatalı ve eksik iĢveren bilgileri ĠġKUR’un doğru elemanı 

seçip iĢverene göndermesine engel olmaktadır. Özetle ĠġKUR eĢleĢtirme iĢlemini 

gerçekleĢtirirken iĢyeri adres ve bilgilerini yoğun olarak kullanmakta ve iĢyeri 

kayıtlarına ihtiyaç duymaktadır. 

1.3.3 ĠĢyeri Ziyaretleri 

ĠġKUR iĢverenlere, ĠġKUR hizmetleri hakkında bilgilendirme, iĢverene 

yükümlülükleri ve hakları ile ilgili olarak danıĢmanlık yapma, ĠġKUR’a kayıtlı olmayan 

iĢyerlerini kaydetme, açık iĢleri alma, açık iĢleri karĢılama, karĢılanamayan açık iĢlerle 

ilgili olarak iĢverenle özel çalıĢma yapma, aranan niteliklerde iĢgücü yetiĢtirilmesine 

yönelik iĢverenlerle iĢbirliği yapma, iĢverenlerin ĠġKUR’un sunduğu diğer hizmetlere 

iliĢkin görüĢ ve önerilerini alma ve iĢgücü yetiĢtirme alanında bir hizmet sağlayıcı 

olarak iĢverenden etkin olarak yararlanma amacıyla düzenli olarak iĢyeri ziyaretleri 

gerçekleĢtirmektedir.
110

 ĠĢyeri ziyaretleri yapmak için doğal olarak güncel iĢyeri adres 

ve bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

ĠĢyerleri, ĠġKUR bünyesinde istihdam edilen iĢ ve meslek danıĢmanlarına 

paylaĢtırılmıĢtır. Her bir danıĢmanın danıĢmanlık yapacağı ve düzenli olarak ziyaret 

gerçekleĢtireceği iĢyerleri belirlenmiĢ vaziyettedir. ĠĢ ve meslek danıĢmanları iĢyeri 

kayıtlarını kullanarak iĢyerlerini ziyaret etmekte ayrıca en önemlisi ĠġKUR’a kayıtlı 

olmayan iĢyerlerine de ziyaret gerçekleĢtirerek söz konusu iĢyerlerini ĠġKUR’a 

kaydetme iĢlemini gerçekleĢtirmektedir. 

1.3.4 Açık ĠĢ Derleme  

453/2008 Sayılı Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğü’nde açık iĢin tanımı ortaya 

konulmuĢtur. Buna göre, bir açık iĢ beyanının AB mevzuatına göre açık iĢ olarak kabul 

edilebilmesi için, bir iĢyerinde; mevcut, yeni yaratılmıĢ ya da kısa bir dönemde 

yaratılacak ücretli bir pozisyona yönelik olarak, iĢyeri dıĢındaki kaynaklar kullanılarak 

söz konusu pozisyonun doldurulması için iĢveren tarafından aktif adımların atıldığı bir 

açık iĢ talebinin söz konusu olması gerekmektedir.
111

 Bu tanımda dikkat edilmesi 
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gereken nokta, söz konusu açık pozisyonu doldurmak için iĢveren tarafından aktif bir 

Ģekilde giriĢimde bulunuluyor olmasıdır. ĠĢveren, Ģu anda açık bulunan bir pozisyon için 

ya da yakın dönemde açılacak bir pozisyon için aktif bir Ģekilde giriĢimde bulunabilir. 

Buna karĢılık, karĢılanmamıĢ iĢgücü talebinin açık iĢ olmadığı da unutulmamalıdır. 

19/2009 Sayılı AB Komisyon Tüzüğü’nde, açık iĢ kapsamında iĢveren tarafından açık 

pozisyon için uygun bir aday bulmaya yönelik olarak atılan adımlardan hangilerinin 

aktif adım olarak nitelendirileceği sıralanmıĢtır. ġöyle ki; kamu istihdam kurumuna açık 

iĢi bildirmek, özel istihdam bürosu ile iletiĢime geçmek, açık iĢe iliĢkin olarak medyada 

ilan vermek (internette, gazetelerde, dergilerde vb.),  kamuya açık iletiĢim panolarında 

açık iĢe iliĢkin ilan vermek, muhtemel adaylara ulaĢmak, onlarla mülakat yapmak ya da 

aralarından eleme yapmak, akraba-eĢ-dost kanalıyla ulaĢmaya çalıĢmak, stajyerlikten 

yararlanmak Ģeklindeki giriĢimler açık iĢi doldurmak adına atılacak aktif adımlardır.
112

 

Bu adımlardan ilki olan kamu istihdam kurumuna açık iĢi bildirmek tezin konusunu 

doğrudan ilgilendirmektedir. Açık iĢ derlenmesi konusunda iĢyeri kayıtları önemli bir 

araç olmaktadır.  

ĠġKUR açık iĢ toplama konusunda 2 yöntem kullanmaktadır. Birincisi 

ĠġKUR’un aktif olarak giriĢimde bulunduğu yöntemdir. ĠġKUR’un iĢgücü piyasası 

talep araĢtırması kapsamında iĢyerlerine anket uygularken sorduğu “ĠĢyerinizde Ģu an 

eleman ihtiyacı duyduğunuz meslekleri ve her meslekte ihtiyaç duyulan eleman sayısını 

belirtiniz? ”
113

 sorusuna karĢılık, iĢveren eleman ihtiyacı duyduğunu belirtiyor ve 

elemanı da ĠġKUR aracılığı ile temin etmek istiyorsa eğer, ĠġKUR söz konusu açık iĢi 

ilana çıkarmaktadır. ĠĢgücü piyasası analizleri baĢlığında belirtildiği üzere bu iĢlemin 

gerçekleĢmesi için ĠġKUR bir iĢyeri listesine ihtiyaç duymaktadır ve iĢgücü piyasası 

talep araĢtırması söz konusu iĢyeri listesine göre yapılmaktadır. ĠġKUR’un aktif olarak 

giriĢimde bulunarak açık iĢ derlediği diğer yöntem ise iĢ ve meslek danıĢmanları 

vasıtasıyla danıĢmanlara bölüĢtürülen iĢyerlerinin düzenli ve periyodik olarak ziyaret 

edilip, iĢverenlerden açık iĢleri varsa ve iĢveren de kabul ederse ziyaret sırasında 

alınarak ĠġKUR’a kazandırılması ve ĠġKUR tarafından da ilana çıkarılması yöntemidir. 
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Burada da danıĢmanlar iĢyeri adres ve bilgilerini kullanarak bahsi geçen iĢlemi 

gerçekleĢtirmektedir.  

ĠġKUR’un açık iĢ toplama konusunda kullandığı ikinci yöntem ise ĠġKUR’un 

pasif olduğu, iĢverenlerin ise aktif olarak giriĢimde bulunduğu yöntemdir. Bu yöntemde 

ĠġKUR’a kayıtlı iĢverenler açık iĢlerini elektronik ortamda ya da doğrudan görüĢme 

yoluyla ĠġKUR’a bildirmekte ve ĠġKUR söz konusu açık iĢleri ilana çıkarmaktadır.  

Burada koĢul Ģudur ki açık iĢlerini ĠġKUR’a bildirmek ve ĠġKUR vasıtasıyla eleman 

temin etmek isteyen iĢveren öncelikle ĠġKUR’a kayıt olmak zorundadır. ĠġKUR’a 

kayıtlı olmayan bir iĢverenin, iĢyerini ĠġKUR’a kaydettirmedikçe ĠġKUR vasıtasıyla 

eleman temin etmesi mümkün değildir. Görüldüğü üzere iĢyeri kayıt ve bilgileri açık 

iĢler noktasında ĠġKUR politikalarında önemli bir role sahiptir.   

1.3.5  Açık ĠĢ, Açık ĠĢ Oranı ve Mevcut Ġstihdam Verilerini Eurostat’a 

Sunma 

Açık iĢ oranı; açık iĢlerin, açık iĢler ile mevcut çalıĢanların sayısının toplamına 

bölünmesi ile elde edilen bir orandır. Temel olarak, iĢyerleri tarafından fiilen 

doldurulmak istenen ve bu doğrultuda gerekli giriĢimlerin yapıldığı pozisyonları 

göstermektedir. ĠĢyerinde çalıĢanlar yardımıyla doldurulmayı bekleyen pozisyonlar ise 

açık iĢ kavramı kapsamında yer almamaktadır. Açık iĢ oranı, iĢgücü arzına iliĢkin olan 

iĢsizlik oranına kıyasla iĢgücü talebinin bir göstergesi olarak ekonominin konjonktürel 

hareketlerine dair daha kullanıĢlı bir göstergedir. Örneğin ekonominin büyüme 

dönemlerinde açık iĢ oranında nispi olarak yükseliĢ görülürken, açık iĢ oranının 

gerilediği dönemler ekonomide yavaĢlama iĢareti olarak değerlendirilmektedir. 

ĠĢsizlik oranı ülkeler için ne kadar önemli bir gösterge ise açık iĢ oranı da o denli 

önemli bir göstergedir. ĠĢ arama kanallarını kullanıp da iĢ bulamayanların karĢısında, 

iĢverenlerce doldurulmaya çalıĢılan hangi meslekte kaç kiĢilik boĢ pozisyon olduğunu 

bilmek iĢgücü piyasasında daha da genel ifadeyle makro ekonomide doğru politikalar 

üretmeyi sağlar. 

AB mevzuatı gereğince AB’ye üye ülkeler ve AB üyeliğine aday ülkeler açık iĢ 

istatistiklerini derleyerek EUROSTAT’a (Avrupa Ġstatistik Ofisi) açık iĢ verilerini ve 

mevcut istihdam bilgilerini sunmak zorundadırlar. Ayrıca, mevsimsel etkilerden 

arındırma iĢleminin de gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Mevsimsel etkilerden 
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arındırma iĢlemlerine iliĢkin yasal düzenlemeler 1062/2008 sayılı AB Komisyon 

Tüzüğü’nde yer almaktadır.
114

 Türkiye’ye dair henüz EUROSTAT tarafından kabul 

edilen bir açık iĢ oranı üretilememiĢtir. AB mevzuatı gereğince Türkiye ile ilgili olarak 

2016 yılına kadar EUROSTAT’ın kabul edeceği standartlarda ve açık iĢ oranını verecek 

açık iĢ ve mevcut istihdam verilerinin EUROSTAT’a sunulması zorunludur. 2012-2016 

Resmi Ġstatistik Programı kapsamında açık iĢ istatistikleri ile ilgili EUROSTAT’a 

sunulması gereken verileri sunma görevi kanunen iĢgücü talebine yönelik iĢgücü 

piyasası araĢtırmaları yapmakla görevli kurum olarak ĠġKUR’a aittir.
115

 EUROSTAT’ın 

kabul edeceği açık iĢ oranının üretilebilmesi için saha çalıĢması yöntemiyle açık iĢlere 

ve mevcut istihdama iliĢkin olarak derlenen verilerin NACE Rev.2’ye göre tasnif 

edilerek ĠġKUR tarafından EUROSTAT’a gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca açık iĢ 

oranının hesaplanarak EUROSTAT’a gönderilmesine gerek yoktur.  

Bu çerçevede, ĠġKUR anket çalıĢması ile derlemiĢ olduğu verileri referans 

alınan üç ayın son gününden itibaren 45 gün içerisinde EUROSTAT’a göndermekle 

yükümlüdür. ĠġKUR tarafından gerçekleĢtirilecek söz konusu anketin yapılması 

noktasında iĢyeri kayıtları önem arz etmektedir. EUROSTAT’ın çerçevesini belirlediği 

ve ĠġKUR tarafından oluĢturulan metodolojiye göre anket çalıĢmasının ĠġKUR 

tarafından iĢyerlerine uygulanması gerekmektedir. ĠġKUR, anket uygulanacak 

iĢyerlerinin tespiti, kapsamı ve sektörel kırılımları için doğru, sağlıklı ve güncel iĢyeri 

kayıtlarına ihtiyaç duymaktadır. Aksi halde düzgün olmayan iĢyeri kayıtları ile anket 

uygulandığı takdirde iĢsizlik oranı kadar hayati öneme sahip açık iĢ oranı ve ayrıca 

mevcut istihdamın durumu da hatalı hesaplanacaktır. Dolayısıyla AB müktesebatına 

uyum çerçevesinde açık iĢ istatistikleri ile ilgili ĠġKUR’un yapmakla yükümlü olduğu 

çalıĢmalar bir yönüyle iĢyeri kayıtlarına dayanmaktadır.  

1.3.6 Aktif ĠĢgücü Programları Kapsamında Yıllık ĠĢgücü Eğitim Planı 

Ġstihdamın korunmasına ve artırılmasına, iĢsizlerin mesleki niteliklerinin 

geliĢtirilmesine, iĢsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iĢgücü 

piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere ĠġKUR tarafından aktif iĢgücü 
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programları düzenlenmektedir.
116

 ĠĢyeri kayıtları iĢgücü piyasası araĢtırmaları yoluyla 

aktif iĢgücü programlarını etkilemektedir. Bu konuya dair ayrıntılı açıklama ilerleyen 

paragrafta yer almaktadır. Aktif iĢgücü programlarının ayrıntılarında iĢyeri kayıtları 

kullanılmaktadır. Örneğin iĢbaĢı eğitim programı uygulanacak iĢyerlerinin her Ģeyden 

önce ĠġKUR’a kayıtlı iĢyeri olması gerekmektedir. Aksi takdirde ĠġKUR’a kayıtlı 

olmayan iĢyerinin iĢbaĢı eğitim programından yararlanması mümkün değildir. Ayrıca 

iĢyerlerinde iĢbaĢı eğitim programı katılımcı sayısı tespitinde iĢyerlerinde iki ile on 

arasında çalıĢanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalıĢanı olanlar ise mevcut çalıĢan 

sigortalı sayısının onda biri kadar iĢbaĢı eğitim programı katılımcısı talep 

edebilmektedir (AĠHY md 50). ĠĢveren tarafından iĢyerinde çalıĢanlara dair sigortalı 

hizmet listesi ĠġKUR’a ibraz edilmektedir. ĠĢyerinde çalıĢanların doğru tespit edilmesi 

ve ibraz edilen liste üzerinde sorgulama ve kıyaslama yapılabilmesi için iĢyeri 

kayıtlarının güncel, kapsamlı ve doğru olması önem arz etmektedir. 

Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre aktif iĢgücü 

hizmetleri kapsamındaki kurs ve programların uygulanması yıllık iĢgücü eğitim 

planında yer alması Ģartına bağlıdır. Yıllık iĢgücü eğitim planı ile ilgili düzenlemeler de 

yine aynı yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilmiĢtir. 7. maddeye göre ÇalıĢma ve ĠĢ 

Kurumu Ġl Müdürlüklerince en geç ilgili yılın Ocak ayında yıllık iĢgücü eğitim planı 

hazırlanmakta ve Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun onayını müteakip on beĢ 

gün içerisinde ilan edilerek ĠġKUR’un internet sayfasında yayımlanmaktadır. Planda yıl 

içerisinde yapılacak değiĢiklikler Kurulun onayı ile uygulanmaktadır. Planda, 

iĢyerlerinden alınan talepler ve/veya iĢgücü piyasası araĢtırmaları sonucunda belirlenen 

meslekler ile bu mesleklerde eğitim alacak kiĢi sayısı yer almaktadır. Planda yer alacak 

meslekler itibarıyla eğitim verilecek kiĢi sayısı, ilgili meslekte iĢyerlerinden alınan 

talepler ve iĢgücü piyasası araĢtırmaları sonucunda tespit edilen iĢgücü ihtiyacından, son 

iki yıl içinde ĠġKUR aracılığıyla ilgili meslekte eğitim almıĢ ĠġKUR’a kayıtlı iĢsizler 

çıkarılarak belirlenmektedir.
117

  

Yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerinde görüldüğü üzere aktif iĢgücü hizmetleri 

kapsamındaki kurs ve programların uygulanması yıllık iĢgücü eğitim planında yer 

alması Ģartına bağlı iken, yıllık iĢgücü eğitim planının da iĢgücü piyasası araĢtırmalarına 

ve/veya iĢverenden alınan taleplere göre oluĢturulacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla 
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iĢgücü piyasası araĢtırmaları ve iĢverenlerden gelen talepler aktif iĢgücü hizmetleri 

kapsamındaki kurs ve programların uygulanmasında dikkate alınacak temel 

önceliklerdir. ĠĢyeri kayıtları aktif iĢgücü programlarının uygulanmasında önem arz 

eden ve programların baĢarısı için temel teĢkil eden bir konudur. Çünkü aktif iĢgücü 

programları kapsamında açılacak kurs ve programlar ile bunların mesleksel ayrıntıları 

iĢgücü piyasası araĢtırmalarına ve iĢveren taleplerine göre tespit edilmektedir.  

ĠĢgücü piyasası araĢtırmaları sonucunda tespit edilen temininde güçlük çekilen 

meslekler ve temininde güçlük çekilen eleman sayısı ile iĢverenlerin eleman ihtiyacı 

duyduğu meslekler ve her meslekte ihtiyaç duyulan eleman sayısı açılacak kurs ve 

programların içeriğini Ģekillendirmekte ve kurs ve programların amaca hizmet etmesine 

katkı sağlamaktadır. ĠĢgücü piyasası araĢtırmalarının en önemli bileĢeni iĢyeri 

kayıtlarıdır. Sağlıklı, güncel ve doğru iĢyeri kayıtları iĢgücü piyasası araĢtırmalarının 

anlamlı ve bilimsel sonuçlar içermesini sağlamaktadır. Eğer anlamlı ve bilimsel 

sonuçlar elde edilirse doğru yönde ve ihtiyaçlara cevap verecek aktif iĢgücü programları 

uygulanacaktır. ĠĢyeri kayıtları, iĢgücü piyasası araĢtırmaları ve aktif iĢgücü programları 

birbiriyle oldukça bağlantılı konulardır.  

ĠĢyeri kayıtlarının sağlıklı, güncel ve doğru olmayıĢı hatalar zincirine sebebiyet 

vermektedir. Bu silsilede yapılacak hatalar yalnızca iĢgücü piyasasını değil bütün bir 

ekonomiyi doğrudan etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkarabilir. Çünkü zincirin son 

halkası olan aktif iĢgücü programları iĢverenlerin nitelikli eleman ihtiyacını karĢılayan 

programlardır. Örneğin yanlıĢ ya da ihtiyaç olmayan meslekte kurs açılması iĢsizliğe ve 

batık maliyete yol açar. Çünkü iĢgücü piyasası araĢtırmaları ve aktif iĢgücü 

programlarının her ikisi de oldukça maliyetli çalıĢmalardır. Özetle Ģu söylenebilir ki 

aktif iĢgücü programlarının amaca hizmet ederek istihdamın korunmasını ve 

artırılmasını, iĢsizlerin mesleki niteliklerinin geliĢtirilmesini, iĢsizliğin azaltılmasını ve 

özel politika gerektiren grupların iĢgücü piyasasına kazandırılmasını sağlayabilmesi; 

kapsamlı, sağlıklı ve güncel iĢyeri kayıtları sayesinde yapılacak iĢgücü piyasası 

araĢtırmalarına bağlıdır. 

1.3.7  ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı 

ĠġKUR, bünyesinde istihdam ettiği iĢ ve meslek danıĢmanları vasıtasıyla 

iĢsizlere ve iĢverenlere danıĢmanlık hizmeti vermektedir. ĠĢverenlere danıĢmanlık 
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hizmeti verilmesi noktasında iĢyeri kayıtları önem arz etmektedir ve kullanılmaktadır. ĠĢ 

ve meslek danıĢmanlarına iĢveren portföyleri iĢyerinin sektörü ve büyüklüğü dikkate 

alınarak eĢit bir Ģekilde ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğünce dağıtılmaktadır. Her 

danıĢmanın iĢveren portföyünde tüm sektörlerden ve büyüklükten iĢyerinin eĢit Ģekilde 

yer alması sağlanmaktadır. ĠĢveren portföylerinin dağıtılmasında dikkate alınan iĢyeri 

sektör ve büyüklüklerinin tespiti için güncel, sağlıklı ve kapsamlı iĢyeri kayıtları 

gerekmektedir. Aksi takdirde 50+ istihdamlı iĢyeri olarak tespit edilip dağıtılan bir 

iĢyerinin 50+ istihdamlı olmaması ya da imalat sektörü olarak tespit edilip dağıtılan bir 

iĢyerinin inĢaat sektöründe olması durumları ile karĢılaĢılabilir.       

ĠĢ ve meslek danıĢmanları ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü tarafından 

yapılan plan çerçevesinde iĢyeri ziyareti yaparak ya da diğer araçlar yoluyla iĢverenin 

iĢgücü, mesleki eğitim ve iĢbaĢı eğitim taleplerini almaktadır. DanıĢman ayrıca 

danıĢanın yönelebileceği meslekleri, iĢ bulabileceği sektör ve iĢyerlerini 

belirlemektedir. DanıĢman, danıĢanı vasıflarına uygun iĢyerine iĢ görüĢmesi için 

yönlendirmektedir. Bireysel görüĢme sonrası uygun olan açık iĢlere baĢvurmayı kabul 

eden kiĢinin danıĢman tarafından baĢvurusu yapılarak iĢyerine gönderilmesi 

sağlanmaktadır. Ayrıca özel sektör iĢyeri ziyaretleriyle iĢverenlerin ĠġKUR hizmetleri, 

iĢveren yükümlülükleri ve teĢvikler hakkında bilgilendirilmeleri ile özel sektör iĢgücü, 

iĢbaĢı eğitim ve mesleki eğitim taleplerinin alınması ve uygun adayların seçim ve 

baĢvuru iĢlemleri danıĢmanlar tarafından yapılmaktadır.
118

 Bütün bunların yapılabilmesi 

için de iĢyeri adres ve bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

ĠĢ ve meslek danıĢmanlarının iĢverenlere yönelik danıĢmanlık faaliyetleri daha 

ayrıntılı incelendiğinde iĢyeri kayıtlarının iĢveren danıĢmanlığı hizmetinin temelini 

teĢkil ettiği görülmektedir. ĠĢ ve meslek danıĢmanları iĢyeri ziyaretine çıkmadan önce 

iĢyeri ziyaret hazırlıkları yapmaktadır. ĠĢyeri ziyareti hazırlıkları kapsamında iĢ ve 

meslek danıĢmanları iĢyeri hakkında iĢyerinin sektörü, faaliyet alanları, çalıĢan sayısı, 

çalıĢanların mesleklere göre dağılımı gibi ön bilgiler toplamaktadır ve ziyaret 

görüĢmesinin tarihi, saati ve ne kadar süreceği konuları ile görüĢülecek iĢyeri yetkilisini 

belirleyerek iĢyeri ziyaret planı yapmaktadır. ĠĢyeri hakkında toplanan sektör ve faaliyet 

alanı bilgisi ile iĢyerinde çalıĢanların sayısına ve mesleklerine ait bilgiler iĢyeri kayıtları 

göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir. ĠĢ ve meslek danıĢmanının tespit ettiği 
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söz konusu bilgiler danıĢmanın zihninde iĢyerine gitmeden önce bir iĢyeri profili ve yol 

haritası oluĢturmaktadır. ĠĢ ve meslek danıĢmanı iĢyerine gittiğinde danıĢmanlık 

hizmetinin seyrini söz konusu bilgiler Ģekillendirmektedir.  

Dolayısıyla iĢyeri hakkında edinilen bilgilerin doğru olması danıĢmanlık 

hizmetinin doğru ve kaliteli olması adına elzem hale gelmektedir. ĠĢ ve meslek 

danıĢmanları, iĢyeri ziyareti sırasında iĢverenden iĢyerinin sektörü, çalıĢan sayısı, 

çalıĢanların mesleklere göre dağılımı hakkında bilgi almaktadır. DanıĢman, iĢverenin 

faaliyet alanını, beklentilerini ve ileriye dönük büyüme hedeflerini öğrenmekte, iĢgücü 

istem formunu doldurarak portala kayıt etmektedir. Ayrıca danıĢman, iĢyeri ziyareti 

sonrası rapor hazırlayarak iĢyerinde elde ettiği verileri düzenlemekte ve kaydetmektedir. 

Son aĢamada iĢe yerleĢen bireylerin iĢe uyum takibini yaparak iĢveren ile periyodik bir 

Ģekilde iletiĢime geçerek çalıĢanın performansı hakkında bilgi almakta ve çalıĢan ile 

iĢveren arasında mevcut ve oluĢabilecek sorunları gidermeye çalıĢmaktadır. Dolayısıyla 

iĢ ve meslek danıĢmanları tarafından gerçekleĢtirilen iĢveren danıĢmanlığı sürecinin her 

aĢamasında iĢyeri kayıt ve bilgileri kullanılmaktadır. ĠĢverenlere verilen danıĢmanlık 

hizmetinin sıhhatli yürütülebilmesi için güvenilir iĢyeri kayıt sistemine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

1.3.8 ĠĢsizlik Sigortası 

ĠĢsizlik sigortası; bir iĢyerinde çalıĢırken, çalıĢma istek, yetenek, sağlık ve 

yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın iĢini kaybeden 

sigortalıların iĢsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde 

karĢılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı ifade etmektedir.
119

 

ĠĢsizlik sigortası kolundan yardıma hak kazanabilmek için baĢka sigorta kollarında 

olduğu gibi, önce kiĢinin sigortalı niteliğini kazanmıĢ olması ve hukuki düzenlemelerle 

getirilmiĢ olan koĢulları yerine getirmesi gerekmektedir. ĠĢsizlik sigortası uygulaması 

iĢyeri kayıtları ile doğrudan alakalı bir konudur. ĠĢsizlik sigortası uygulamasında iĢyeri 

kayıtları kullanılmakta hatta kayıtlı olmayan iĢyerlerinin çalıĢanları iĢsizlik 

sigortasından faydalanamamaktadır. SGK’ya kayıtlı olmayan ve sigortalı numarası 

olmayan iĢyerlerinde çalıĢanlar iĢsizlik sigortası anlamında herhangi bir hak talebinde 

bulunamamaktadır. ĠĢsizlik sigortasının primle iĢleyen bir sistem olması sebebiyle; 
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iĢyerlerinin ve sigortalı olarak çalıĢanların kapsama dahil olup olmadıkları, aylık prim 

ve hizmet belgesinin iĢverence beyanı ve prim belgelerinin düzenlenme Ģekli, prim 

tahsilatı ve benzeri hususlarda iĢyeri kayıtları yoğun olarak kullanılmakta ve güncel  

iĢyeri kayıtlarına ihtiyaç duyulmaktadır. ĠĢsizlik sigortası uygulaması hem SGK’yı hem 

de ĠġKUR’u ilgilendiren bir konudur ve her iki kurum da iĢyeri kaydı tutmaktadır.  

ĠĢsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve iĢyeri bazında 

kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme zammı, faiz ve 

cezaların ĠĢsizlik Sigortası Fonu’na aktarılmasından, teminat ve hak ediĢlerin prim 

borcuna karĢılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden SGK görevli, 

yetkili ve sorumludur. 5510 sayılı Kanunda sigortalıları çalıĢtıran gerçek ve tüzel kiĢiler 

iĢveren, bu sigortalıların çalıĢtırıldıkları yerler de iĢyeri sayıldığından, bu sigortalılar 

açısından SGK tarafından iĢsizlik sigortası primlerinin tahsili için ayrıca iĢyeri dosyası 

tescil edilmemektedir.
120

 SGK tarafından iĢyeri ve sigortalı tescili yapılan iĢyerlerinin 

ve sigortalıların aynı zamanda iĢsizlik sigortası uygulamasında tescillerinin de yapılmıĢ 

olduğu kabul edilmektedir. Hak sahiplerine iĢsizlik ödeneğinin ödenmesi, hastalık ve 

analık sigortası primlerinin yatırılması, yeni bir iĢ bulma, meslek geliĢtirme, edindirme 

ve yetiĢtirme eğitimi hizmetleri verilmesi ile ilgili iĢlemlerin yürütülmesinden ise 

ĠġKUR görevli, yetkili ve sorumludur. ĠĢsizlik sigortası ödeneğinden faydalanırken aynı 

zamanda gelir getirici bir iĢte çalıĢan sigortalıların tespitinin yapılması için SGK veri 

tabanı kullanılmaktadır ve bu durumda olanların iĢsizlik ödeneği kesilmektedir.
121

 ĠĢyeri 

kayıtları bu noktada devletin yersiz ödeme yapmasını engelleyerek kamu zararına engel 

olmaktadır. ġöyle ki sigortalı iĢsiz ve iĢverence ĠġKUR’a verilen bilgiler, SGK 

kayıtlarından kontrol edilmektedir. Hatalı bilgilere dayanılarak yapılan fazla ödemeler, 

yasal faizi ile birlikte geri alınmakta, ayrıca ilgililer hakkında yasal iĢlem yapılmaktadır. 

ĠĢyeri kayıtları söz konusu kontrol için kullanılmaktadır. Bu noktada ĠġKUR inceleme 

yapmak için iĢyeri kayıtlarını kullanmaktadır. ĠĢverenler tarafından tanzim edilen aylık 

prim ve hizmet belgeleri ve iĢten ayrılma belgeleri iĢsizlik ödeneği ödenebilmesi için 

Ģart olan belgelerdir ve bu belgeler iĢverene ait iĢyeri kayıtlarını da ihtiva etmektedir.
122

 

Özetle iĢsizlik sigortası uygulamalarında iĢyeri kayıtları önemlidir ve sistemin etkin ve 

verimli çalıĢabilmesinin de önkoĢuludur. 
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1.3.9  Ücret Garanti Fonu
123

 

Sigortalı sayılan kiĢileri hizmet akdine tabi olarak çalıĢtıran iĢverenin 

konkordato ilan etmesi, iĢveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın 

ertelenmesi nedenleri ile iĢverenin ödeme güçlüğüne düĢtüğü hallerde geçerli olmak 

üzere, iĢçilerin iĢ iliĢkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını 

karĢılamak amacı ile iĢsizlik sigortası fonu kapsamında ayrı bir ücret garanti fonu 

oluĢturulmuĢtur. Ücret garanti fonu, iĢverenlerce iĢsizlik sigortası primi olarak yapılan 

ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir.  

Ücret garanti fonu uygulamasında iĢyeri kayıtları kullanılmakta, kayıtlı olmayan 

iĢyerleri ve çalıĢanları ücret garanti fonundan faydalanamamaktadır. ĠĢverenlerin ve 

çalıĢanların ücret garanti fonu uygulamasından yararlanabilmesi öncelikle iĢyerinin ve 

çalıĢanların kayıtlı olmasına bağlıdır. SGK’ya kayıtlı olmayan ve SGK iĢyeri numarası 

olmayan iĢyerleri ve sigorta numarası olmayan çalıĢanlar ücret garanti fonu kapsamında 

herhangi bir hak talebinde bulunamamaktadır. Ücret garanti fonu uygulamasından 

yararlanılabilmesi için iĢveren tarafından tanzim edilecek iĢçi alacak belgesi ile birlikte 

iĢçinin ĠġKUR birimine baĢvurması gerekmektedir. ĠĢçi alacak belgesi ücret garanti 

fonundan yararlanabilme Ģartlarından biridir.
124

 ĠĢveren tarafından düzenlenen iĢçi 

alacak belgesinde borçlu iĢverenin; adı, soyadı ve unvanı, iĢyeri adresi, SGK iĢyeri 

numarası, iĢyeri vergi dairesi, iĢyeri vergi numarası yer almaktadır. Bu bilgilerin 

doldurulması zorunludur. Özetle ücret garanti fonu uygulamasında iĢyeri kayıtları 

kullanılmakta ve iĢyeri bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

1.3.10  Kısa ÇalıĢma Ödeneği
125

 

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iĢyerindeki 

haftalık çalıĢma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iĢyerinde 

faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, iĢyerinde üç ayı 

aĢmamak üzere kısa çalıĢma yapılabilmektedir. Kısa çalıĢma üç ayı geçmemek üzere; 

iĢyerinde uygulanan çalıĢma süresinin, iĢyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici 

olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koĢulu aranmaksızın en az dört 

hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır. Sigortalı sayılan kiĢileri 
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hizmet akdine tabi olarak çalıĢtıran iĢveren, kısa çalıĢma talebini, gerekçeleri ile birlikte 

ĠġKUR’a, varsa toplu iĢ sözleĢmesi tarafı sendikaya yazı ile bildirmektedir. Kısa 

çalıĢma halinde ĠĢsizlik Sigortası Fonu’ndan iĢçilere kısa çalıĢma ödeneği 

ödenmektedir. ĠĢçinin kısa çalıĢma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin 

feshi hariç iĢsizlik sigortası hak etme koĢullarını yerine getirmesi gerekmektedir. Kısa 

çalıĢma uygulamasında iĢyeri kayıtları kullanılmakta, kayıtlı olmayan iĢyerleri ve 

çalıĢanları kısa çalıĢmadan faydalanamamaktadır. ĠĢverenlerin ve çalıĢanların kısa 

çalıĢma uygulamasından yararlanabilmesi öncelikle iĢyerinin ve çalıĢanların SGK’ya 

kayıtlı olmasına bağlıdır.  

SGK’ya kayıtlı olmayan ve SGK iĢyeri numarası olmayan iĢyerleri ve çalıĢanları 

kısa çalıĢma kapsamında herhangi bir hak talebinde bulunamamaktadır. ĠĢverenin hatalı 

bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte 

iĢverenden tahsil edilmekte ve iĢyerinde kısa çalıĢma uygulaması durdurulmaktadır. 

ĠĢverenin verdiği bilgi ve belgeler SGK iĢyeri kayıtları veri tabanı kullanılarak 

sorgulanmaktadır. Böylece devletin yersiz ödeme yapması engellenerek kamu zararına 

engel olunmaktadır. ĠĢyerinde kısa çalıĢma yapılmasını talep eden iĢveren, ĠġKUR 

birimine iĢyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iĢ sözleĢmesi tarafı sendikayı ve SGK 

iĢyeri numarasını bildirmek zorundadır. Burada kısa çalıĢma uygulamasında iĢyeri kayıt 

ve bilgilerinin ibrazı söz konusu olmaktadır.
126

 

Kısa çalıĢma uygulamasına sebep teĢkil eden sektörel ve bölgesel krizler ile 

iĢyeri kayıtları arasında doğrudan ve spesifik bir iliĢki bulunmaktadır. Özellikle bu iki 

durumun açıklanması gerekmektedir. Sektörel kriz; ulusal veya uluslararası ekonomide 

ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer 

sektörlerdeki iĢyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumları ifade etmektedir. Sektörel 

kriz kısa çalıĢma uygulaması sebeplerinden bir tanesidir. Herhangi bir sektörde kriz 

yaĢandığının iĢçi ve iĢveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi ya da bu 

yönde kuvvetli emarelerin bulunması halinde, bu durum ĠġKUR Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanmaktadır. 

ĠġKUR Yönetim Kurulu tarafından sektörel krizin mevcut olduğunun kabul 

edilmesi durumunda iĢyerlerine dair sektörel bilgilere yani hangi sektörde kaç iĢyerinin 

faaliyet gösterdiği bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. ĠĢyeri kayıtlarının sektörel bilgiler 
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ihtiva etmesi bu yönden önemlidir. Kriz yaĢanılan sektörde kaç iĢyerinin faaliyet 

gösterdiği layıkıyla bilinmelidir. Bu sayede yersiz ödemelerin önüne geçilebilmektedir.  

Ayrıca kısa çalıĢma talep eden iĢyeri gerçekten kriz yaĢanılan sektörde yer almakta 

mıdır? Bu sorunun cevabının bilinmesi de ayrıca önemlidir. ĠĢyeri kayıtlarının güncel, 

kapsamlı ve sektörel bilgiler ifade etmesi kısa çalıĢma uygulaması açısından gereklidir. 

Bölgesel kriz; ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya 

bölgede faaliyette bulunan iĢyerlerinin ekonomik olarak ciddi Ģekilde etkilenip sarsıldığı 

durumları ifade etmektedir. Bölgesel kriz kapsamında kısa çalıĢma ödeneğinden 

faydalanmak isteyen bir iĢverenin iĢyeri kaydının bölgesel kriz ilan edilen ilde ya da 

bölgede olması gerekmektedir. Kısa çalıĢma incelemesi kapsamında iĢverenin kısa 

çalıĢma talebi değerlendirilirken SGK iĢyeri numarasının içeriğinde yer alan iĢyerine ait 

il veya ilçe kodunun kontrolü yapılmaktadır. Çünkü iĢverenler tarafından hatalı ya da 

yanıltıcı beyanlarda bulunulması söz konusu olabilmektedir. Örneğin 23.10.2011 

tarihinde yaĢanan Van Depremi’nde, Van’ın Merkez, Edremit ve ErciĢ ilçelerinde 

bölgesel kriz ilan edilmiĢtir. Söz konusu üç ilçede yer alan iĢyerleri bölgesel kriz 

sebebiyle kısa çalıĢma talebinde bulunmuĢlardır. Ancak Van’ın Çatak ilçesinde yer alan 

iĢyerinin bölgesel kriz sebebiyle talep ettiği kısa çalıĢma talebi SGK iĢyeri numarasında 

yer alan ilçe kodundan tespit edilerek reddedilmiĢtir. Kısacası bölgesel kriz sebebiyle 

yapılan kısa çalıĢma taleplerinde iĢyeri kayıtları, göz önünde bulundurulan ve kontrol 

sağlayan önemli bir kaynaktır.  

1.4  SEÇĠLMĠġ ÜLKE ÖRNEĞĠ OLARAK AVUSTURYA’DA ĠġYERĠ 

KAYITLARI
127

 

04.09.2013 tarihinde Avusturya’nın Steiermark Eyaleti’nin Graz Ģehrinde, ĠĢ 

Piyasası Servisi Arbeitsmarktservice (AMS) bünyesinde yer alan iĢveren servisi Service 

Für Unternehmen  (SFU) bölüm yöneticilerinden Bay Martin Reinisch ve yardımcısı 

Bayan Elisabeth Pascottini ile yüzyüze yapılan görüĢme neticesinde Avusturya’da iĢyeri 

kayıtlarının nasıl tutulduğuna dair ayrıntılı bilgiler edinilmiĢtir. Service Für 

Unternehmen (SFU) Graz, halihazırda Avusturya’daki en büyük iĢveren servisidir. 
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Avusturya’da iĢverenler tarafından herhangi bir iĢyeri açılırken Eyalet 

Valiliği’nden (Magistrat) izin alınması zorunludur. Eyalet Valiliği bünyesindeki KüĢat 

Dairesi’nden (Gewerbeamt) küĢat  (gewerbe) verilmektedir. Söz konusu küĢat 

(gewerbe) sektörel bazda verilmektedir. Daha sonra söz konusu küĢatla Eyalet Ticaret 

Odası’na (Wirschaftskammer) baĢvurularak iĢyerinin, Ģirketler kütüğüne kaydı 

yapılmaktadır. Daha sonra ise 7 haneli Ģirket kütük numarası alınmaktadır. 

Avusturya’da bütün iĢyerleri Eyalet Ticaret Odası’na kayıtlı olmak zorundadır. Eyalet 

Ticaret Odası (Wirschaftskammer) tarafından elektronik ve entegre iĢyeri kayıt 

sisteminin kurulması için belirli periyotlarla ihale yapılmaktadır. Ticaret Odası 

tarafından yapılan ihaleyi alan özel bir Ģirket tarafından halihazırda “ġirket Pusulası” 

(Compass) adı altında entegre bir iĢyeri kayıt sistemi kurulmuĢtur. Bu kayıtlara 

“Bilgilerin Gizliliğinin Korunması Yasası” uyarınca özel izin sahibi olan kurumlar 

eriĢebilmektedir. ĠĢyeri kaydı kullanarak hizmet üreten kurumlar özel izin ve Ģifre temin 

ettikten sonra eriĢim hakkı kazanabilmektedir.  

Avrupa’da Almanya baĢta olmak üzere birçok AB üyesi ülkede Avusturya’nın 

kullandığı sisteme benzer entegre iĢyeri kayıt sistemi kullanılmaktadır. Sosyal Güvenlik 

Kurumu (Gebietskrankenkassa), Maliye (Finanzamt), Kamu Ġstihdam Kurumu (Arbeits 

marktservice), Ticaret Odası (Wirschaftskammer) ve Valilik  (Magistrat) iĢyeri 

kayıtlarına bu izinler çerçevesinde eriĢebilmektedir. Ancak söz konusu kurumlar gizlilik 

Ģartnamesi imzalamaktadır.  

“ġirket Pusulası” (Compass) bütün iĢyeri kayıtlarının yer aldığı bir veri 

havuzudur. “ġirket Pusulası” (Compass) iĢyeri bilgilerinin son derece ayrıntılı yer aldığı 

bir sistemdir. ĠĢyerlerine dair bütün güncellemeler ayrıntılı bir biçimde güncellemenin 

gerçekleĢtiği yıl, ay ve gün itibariyle yer almaktadır. Örneğin Ģirket yönetim kuruluna 

giren ve çıkan isimler, yönetim kurulu, Ģirket ortakları, çalıĢan sayıları, iĢyerinin cirosu 

gibi bilgiler de yer almaktadır. ĠĢverenler kullanıcı adı ve Ģifre ile “ġirket Pusulası”na 

bilgilerini iletmektedir. ĠĢyerleri ve kayıtları ile ilgili bütün iĢlemler elektronik ortamda 

yapılmaktadır. ġirket Pusulasına 1 milyondan fazla iĢyeri kayıtlıdır.  

Avusturya’da yürürlükte olan “Bilgilerin Gizliliğinin Korunması Kanunu” 

uyarınca net sayı temin edilememiĢtir. ĠĢyerinin posta kodu, adresi, il kodu, firma adı, 

tabela unvanı, kuruluĢ ve kayıt tarihi bilgileri muhakkak “ġirket Pusulası”nda 

(Compass) yer almaktadır. ĠĢyerleri sektörel olarak NACE Rev.2 sınıflamasına göre 
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tutulmaktadır. Ancak kayıtlarda Avusturya’nın “NACE kodlarını” kullanmadan önce 

iĢyerlerine verdiği sektörel kodlar da doğrulama yapılması açısından yer almaktadır. 

“ĠĢyeri Pusulası” (Compass) tarafından iflas eden ya da iflasın eĢiğinde olan firmalar 

kurumlara bildirilmektedir. “ĠĢyeri Pusulası”na bir iĢverenin bütün iĢyerleri ayrı ayrı 

kaydedilmektedir. 

Entegre iĢyeri kayıt sistemi olan “ġirket Pusulası”nın yanında ĠĢ Piyasası Servisi 

(Arbeitsmarktservice) AMS de gönüllülük esasına göre iĢyeri kaydı tutmaktadır. 

Zorunlu olmadığı için bütün iĢyerleri AMS’ye kayıtlı değildir. AMS’ye Avusturya 

çapında 04.09.2013 tarihi itibariyle 567 bin 903 iĢyeri kayıtlıdır. Bu iĢyerlerinin 

kayıtları da NACE’ye göre tutulmaktadır. ĠĢverenler AMS’ye bildirimlerini elektronik 

ortamda, telefonla ya da AMS bürolarına gelerek yapabilmektedir. AMS iĢveren servisi 

olan Service Für Unternehmen’de (SFU) iĢverenler konusunda uzman ekipler 

çalıĢmaktadır. Sektörel bir uzmanlaĢma söz konusudur. ġöyle ki örneğin iki uzman 

yalnızca “inĢaat” sektöründe faaliyet gösteren iĢyerleri ile ilgilenmektedir. Yalnızca 

West Graz AMS’de 04.09.2013 tarihi itibariyle 15 bin iĢyeri kayıtlıdır ve ayda bin 400 

açık iĢ alınmakta, 320 firmaya danıĢmanlık yapılmakta ve ayda 11 bin iĢe gönderme 

yapılmaktadır. AMS iĢyeri kayıt sistemi de oldukça ayrıntılı bir sistemdir. Bu sistemde 

de iĢyerlerinin AMS’ye kayıt tarihi, kadın erkek ayrımında çalıĢan sayısı vb. bilgiler 

ayrıntılı tutulmaktadır.  

Kısaca Avusturya’da, bütün iĢyerlerini kapsayan modern ve entegre bir iĢyeri 

kayıt sistemi uygulanmaktadır. Tezin ilerleyen kısımlarında ayrıntılarıyla açıklanacak 

olan “Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi” (ĠġKAS) Türkiye’ye özgü bir model 

önerisi olup, Avusturya’daki iĢyeri kayıt sistemiyle kısmen benzer özellikler 

taĢımaktadır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠġYERĠ KAYITLARININ TUTULMASINDA YAġANAN SORUNLAR VE 

ĠġKUR VE SGK 10+ ĠSTĠHDAMLI ÖZEL SEKTÖR ĠġYERĠ KAYITLARININ 

ĠNCELENMESĠ (ARDAHAN ÖRNEĞĠ) 

2.1 KURUMSAL TANIMLAMA SORUNLARI 

ĠĢyeri kayıtları kamu kurum ve kuruluĢlarınca farklı kurumsal amaçlarla 

tutulduğundan dolayı her bir kamu kurum ve kuruluĢu iĢyerine farklı bir anlam 

yüklemekte ve buna göre bir iĢyeri tanımı oluĢturmaktadır. Farklı tanımları yapılarak 

tutulan iĢyeri kayıtları, bu sebepten dolayı iĢyeri kayıtları arasında kıyaslama yapmaya 

imkan vermemektedir. Tezin “iĢyeri kayıtları” baĢlıklı birinci bölümünün “iĢyerinin 

tanımlanması” alt baĢlığında iĢyerlerinin ayrıntılı tanımlarına ve kayıt tutan kurumların 

hangi tanımları esas aldığına dair ayrıntılı bilgi verildiğinden mükerrerliğe düĢmemek 

adına burada iĢyerinin tanımlarına ayrıntılı yer verilmemektedir.  

Ancak Ģu hususu belirtmekte fayda bulunmaktadır. Özellikle vergi, sosyal 

güvenlik ve ticaret hukukunun iĢyeri kavramları birbirinden önemli ölçüde farklılık arz 

etmektedir. Örnek vermek gerekirse “Z A.ġ.” Sakarya’da bir merkeze sahiptir ve burada 

beĢ iĢçi çalıĢtırmaktadır. “Z A.ġ.” Van ve Konya’da iki Ģubeye sahiptir ve her bir 

Ģubede iki iĢçi çalıĢtırmaktadır. “Z A.ġ.” ayrıca Kayseri ve Giresun’da iki depoya 

sahiptir ancak buralarda iĢçisi bulunmamaktadır. “Z A.ġ.” son olarak KırĢehir’de bir 

irtibat bürosuna sahiptir ve burada da bir iĢçi istihdam etmektedir. “Z A.ġ.’nin” 

merkezi, iki Ģubesi, iki deposu ve bir irtibat bürosu olmak üzere vergi dairesinde altı 

iĢyeri kayıtlı görünmektedir ve bu iĢyerlerinin tamamının vergi mevzuatı açısından 

vergi dairesine bildiriminin yapılması gerekmektedir. “Z A.ġ.’nin” merkez ve iki Ģubesi 

ticaret sicilinde tescile tabi olduğundan toplam üç iĢyeri ticaret sicil kayıtlarında 

görünmektedir ve tescile tabi olmayan iki depo ve bir irtibat bürosu ticaret sicil 

kayıtlarında yer almamaktadır. Son olarak “Z A.ġ.’nin” sigortalı sayılanları çalıĢtırdığı 

bir merkezi, iki Ģubesi ve bir irtibat bürosunun SGK’ya iĢyeri olarak bildirimi zorunlu 

olduğundan SGK kayıtlarında bu dört iĢyeri görünmektedir. Sigortalı sayılan 
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çalıĢtırmadığı iki deposu iĢyeri sayılmadığından SGK kayıtlarında yer almamaktadır. 

Buradan Ģu sonuç çıkmaktadır ki, tanımsal farklılıklar nedeniyle kayıtlı iĢyeri sayıları 

kurumdan kuruma değiĢmektedir ve iĢyeri kayıtlarının nicel olarak kaydında standart 

bulunmamaktadır.128 

            “Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi” kapsamında kurumsal ihtiyaçlar 

doğrultusunda tanım ve sınıflamalar oluĢturulacağından hem niceliksel hem de 

niteliksel kıyaslamalara imkan sunan bir yapı oluĢturulacaktır. Kurumsal tanımlama 

değil iĢlevsel tanımlama esas alınacaktır. ĠĢlevsel tanımlama iĢletme, iĢyeri temel 

ayrımları dıĢında iĢyerinin niteliğini de içeren kodlamaları barındıracaktır. Örneğin, 

depo, atölye, imalathane, lokanta, otel, vb. “NACE alt kollarında” karĢılığı olan sektörel 

durumlar da tasnif edilebilecektir. Kurumsal tanımlama sorunu, ĠġKUR’un engelli 

istihdamı için yasal kontenjan takibinde de ortaya çıkmaktadır. ĠġKAS ile il ve iĢveren 

bazlı kayıt sistemi tasnifi yapılabileceğinden ĠġKUR’a da bilgi akıĢı sağlanacaktır. 

2.2 SINIFSAL TANIMLAMA SORUNLARI 

ĠĢyerlerine dair sınıflandırmalar konusunda iĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve 

kuruluĢları arasında büyük ölçüde standart sınıflama sistemleri kullanılmakta ancak yine 

de yapısal nedenlerle iĢyeri kayıtlarının kıyaslanmasına engel olan durumlarla 

karĢılaĢılmaktadır. ĠĢyeri kayıtlarını kullanarak faaliyet yürüten kamu kurum ve 

kuruluĢları ya da iĢyeri kayıtlarını analiz amaçlı kullanan diğer kullanıcılar için standart 

sınıflamaların kullanımı önem arz etmektedir. ĠĢyeri kayıtlarının tutulmasında problem 

yaĢanılan ve kullanılması gereken sınıflamalar temelde iki sisteme dayanmaktadır. 

Bunlar “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Ġstatistiki Sınıflaması” olan 

“NACE” ve “Ulusal Adres Veri Tabanı Sistemi” ile ĠĢyeri Adres GiriĢidir. Bunların 

haricinde mesleki ve coğrafi kapsam sınıflamalarında da uygulama sorunları 

yaĢanmaktadır.    
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 http://www.vmhk.org.tr/wp-content/uploads/2011/08/Mehmet-Y%C4%B1ld%C4%B1z-

%C4%B0%C5%9Fyeri-Nedir-Ne-De%C4%9Fildir.pdf.  
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2.2.1  NACE - Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Ġstatistiki 

Sınıflaması 

NACE faaliyet sınıflaması, ekonomik alanda faaliyet gösteren tüm istatistiki 

birimler ile ilgili verileri mümkün olduğunca homojen kategorilere ayıran ve sunumunu 

sağlayan, birimlerin ana faaliyetlerini belirleyen ve uluslararası veri karĢılaĢtırmasını 

sağlayan bir sınıflamadır. Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ISIC
129

 sınıflamasından 

türetilmiĢtir ve üye ülkelerde zorunlu olarak kullanılan bir sınıflamadır.
130

 

Tezde adı geçen Türkiye’de iĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve kuruluĢlarından 

yalnızca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ve belediyelerce tutulan iĢyeri 

kayıtlarında “NACE faaliyet sınıflaması” kullanılmamaktadır. Tezde adı geçen diğer 

iĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve kuruluĢlarının tamamı NACE’yi kullanmaktadır ve 

iĢyeri kayıtlarının tutulmasında standardizasyonun sağlanması açısından bu durum son 

derece olumludur. Ancak kurum ve kuruluĢlarca NACE’nin kullanımı faaliyetlerin 

sınıflandırılmasındaki sorunları ortadan kaldırmamaktadır. Özellikle NACE’yi kullanan 

kamu kurum ve kuruluĢlarının kayıtlarında aynı iĢyerinin ekonomik faaliyetinde 

farklılaĢma durumu ve hatalı “NACE ekonomik faaliyet bildirimi” söz konusudur. 

Bunda güncelleme uygulamasının yetersizliğinin, ekonomik faaliyet bildiriminin 

beyana dayalı olmasının ve yerinde kontrol uygulamasının olmamasının ve özellikle de 

NACE ve NACE kapsamındaki ekonomik faaliyetler konusundaki bilgi eksikliğinin 

payı büyüktür. Ekonomik faaliyetin hatalı bildirildiğinin kurumlarca ya da iĢverenlerce 

anlaĢılması durumunda iĢveren tarafından hatanın düzeltilmesi ihmal edilmekte ve 

kurumlarca da hatanın düzeltilmesine gereken önem verilmemektedir. Ayrıca 

güncelleme yapılacak sistemin her kurumda mevcut olmayıĢı da NACE konusundaki 

sınıflama probleminin düzeltilmesinin önündeki engeldir. NACE’ye tam olarak hakim 

olmayan iĢverenlerce ekonomik faaliyetler beyana dayalı olarak bildirilmektedir. Bunun 

sonucunda da ortaya çıkan hatalı bildirimler kurumlarca yerinde denetim 

mekanizmasının olmayıĢı ve yine kurumlarca hatanın fark edilmemesi sebebiyle hatalı 

olarak iĢyeri listelerinde kalmaktadır. 
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 ISIC, BirleĢmiĢ Milletler Ġstatistik Ofisi tarafından hazırlanan ve tüm dünyada kullanılması önerilen 

ekonomik faaliyetlerin sınıflamasıdır. 
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http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumListeAction.do?turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet
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ĠĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve kuruluĢlarının NACE’ye hakim olmadığı 

hususu doğrudan iĢyeri listelerinden ve kurumların talep ettiği iĢyeri kayıt formlarından 

anlaĢılmaktadır. Örneğin SGK NACE’ye göre iĢyerlerini sınıflandırmaktadır ancak 

iĢyeri bildirgesinde NACE bilgisini istediği baĢlığın adı iĢkoludur. Halbuki NACE 

ekonomik faaliyeti ile iĢkolu birbirinden oldukça farklı kavramlardır. Ayrıca SGK iĢyeri 

bildirgesinde iĢkolu kodu bilgisi istenmesine rağmen SGK’dan temin edilen iĢyeri 

listesinde ekonomik faaliyetin kodu yer almamaktadır. Kod numarası talep edilip 

alınmasına rağmen bu bilgiye iĢyeri listesinde yer verilmemesi anlamsızdır. NACE’ye 

hakimiyetin yetersiz olduğunun anlaĢıldığı bir diğer form ise tezin “EKLER” kısmında 

yer alan (EK-8) ve 19.08.2013 tarihinde Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı Fatih Vergi 

Dairesi Müdürlüğü’nden temin edilen mükellef sicil kaydıdır. Söz konusu kayıtta 

meslek bilgisi baĢlığının altındaki meslek kodu ve meslek adına iliĢkin istenen bilgi 

aslında mükellefin NACE ekonomik faaliyet bilgileridir. Çünkü mükelleften talep 

edilen meslek adı kısmına NACE ekonomik faaliyet adı,  koda ise ekonomik faaliyet 

kodu bilgisi girilmiĢtir. Kısacası sicil kaydında meslek ile NACE ekonomik faaliyeti 

karıĢtırılmaktadır.  

“Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi”nde (ĠġKAS) tek bildirim formuna 

geçileceğinden uygun sektör bilgilendirme notları ile iĢyeri ve iĢletmenin sektörünün 

doğru tanımlanması ve güncellemelerin tek form üzerinden yapılması sağlanacaktır. 

2.2.2 TMS-ISCO Uyumsuzluğu 

SGK tarafından sigortalılara iliĢkin olarak iĢverenlerden talep edilen aylık prim 

ve hizmet belgesi ile ĠġKUR tarafından iĢverenlerden talep edilen aylık iĢgücü 

çizelgesi, zorunlu istihdam takip formu ve toplu iĢten çıkarılanları izleme formu, 

çalıĢanların mesleki bilgilerini içeren belge ve formlardır. Söz konusu belge ve 

formlarda istenen mesleki bilgiler Türk Meslekler Sözlüğü esas alınarak iĢverenlerce ya 

da muhasebecileri vasıtasıyla doldurulmaktadır. Ancak 22.12.2013 tarihi itibariyle 5 bin 

886 mesleğin yer aldığı
131

 TMS’ye iĢverenlerin ya da muhasebecilerin tam olarak hakim 

olması beklenemez. Dolayısıyla söz konusu formlara girilen mesleklerin SGK ve 

ĠġKUR’da istihdam edilen TMS’ye hakim personel tarafından doğruluk kontrolünün 

yapılması gerekmektedir. Aksi halde girilen mesleklerin gerçekte icra edilen meslekler 
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 http://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx, (22.12.2013).  

http://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx
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olmaması durumu ile karĢılaĢılabilir. Ayrıca Türk Meslekler Sözlüğü’nün Uluslararası 

Standart Meslek Sınıflaması olan ISCO’ya uyumlu olması ideal olan durumdur. Ancak 

uygulamada TMS ile ISCO arasında tam bir uyumun bulunmadığı ĠġKUR tarafından 

yapılan iĢgücü piyasası araĢtırmalarının alan çalıĢması ve veri giriĢi kısımlarında 

tecrübe edilmektedir. Saha araĢtırmasından alınan verilere göre meslek sınıflamasına 

iliĢkin bazı sorunlar Ģöyle sıralanabilir.  

Mesleğin iĢgücü piyasasındaki ismi TMS ve ISCO’da hiç olmayabilir veya TMS 

ve ISCO’daki ismi uyumlu olmayabilir. Bu durumda iĢveren iĢyerinde çalıĢan kiĢilerin 

mesleki dağılımı, açık iĢleri için belirttiği meslekleri veya temininde güçlük çektiği 

meslekleri doğru ifade edememektedir. ĠġKUR kapsamındaki açık iĢlerin önemli bir 

bölümünün “Beden ĠĢçisi” olarak kodlanmasının önemli bir nedeni de budur. Bu 

noktadan hareketle piyasadaki meslek adları ile ISCO ve TMS’nin uyumunun 

arttırılması gerekmektedir.     

2.2.3 Ulusal Adres Veri Tabanı Sistemi Ve ĠĢyeri Adres GiriĢi 

31.07.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 26245 sayılı Adres ve 

Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca, Türkiye’deki bütün binaların 

numaralandırılarak, numaralandırılan binalara ait adreslerin Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde adres bileĢenleri ile tanımlanmıĢ tüm adreslerin tutulduğu Ulusal Adres 

Veri Tabanına iĢlenmesi gerekmektedir. Çünkü söz konusu Yönetmeliğin 5. 

maddesinde kamu kurum ve kuruluĢları ile gerçek ve tüzel kiĢilerin adres ile ilgili her 

türlü iĢlemlerinde adres standardına uymak zorunda olduğu belirtilmektedir. ĠĢyerleri de 

yönetmelik uyarınca numara verilmesi gereken yapılar kapsamındadır. ĠĢyerlerinin 

Ulusal Adres Veri Tabanı Sistemine göre adres numarası 10 hanelidir.
132

 ĠĢyeri kaydı 

tutan kamu kurum ve kuruluĢlarının iĢyeri adresleri ile ilgili olarak standart bir Ģekilde 

Ulusal Adres Veri Tabanı Sistemini kullanması gerekmektedir. ĠĢyeri kaydı tutan kamu 

kurum ve kuruluĢunun Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres numarasına göre 

iĢyeri adres bilgisi alması ve iĢverenden adres bilgisi alırken de UAVT’ye eriĢim 

sağlayarak iĢverenin beyan ettiği adresle iĢyerinin UAVT’de yer alan adres bilgisini 

kontrol ederek doğrulama sorgulaması yapması gerekmektedir. Kısaca söylemek 

gerekirse iĢyeri kayıt sistemleri ile UAVT’nin entegre olması gerekmektedir. 
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 Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik, RG.  31.07.2006- 26245. 
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ĠĢyeri adres değiĢiklikleri ile ilgili olarak da UAVT’deki güncellemelerin iĢyeri 

kayıt sisteminde de otomatik güncellenmesinin sağlanması gerekmektedir. Çünkü 

iĢverenler güncellenen adreslerini iĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve kuruluĢlarına 

bildirmekte isteksiz davranmakta ve ihmal etmektedir. Türkiye’de iĢyeri kaydı tutan 

kamu kurum ve kuruluĢlarından Maliye Bakanlığı ile SGK UAVT’ye göre iĢyeri adres 

bilgisi tutmaktadır. Her iki kurumun sistemi de UAVT ile entegredir. Maliye 

Bakanlığı’nın mükelleflerden her yıl elektronik ortamda güncellenmesini talep ettiği 

mükellef bilgileri bildiriminde, mükelleflerden iĢyeri adreslerinin UAVT’ye göre 

girilmesini, değiĢen adreslerin UAVT’ye göre güncellenmesini istemektedir. Benzer bir 

sistem SGK tarafından da uygulanmaktadır. SGK iĢverenlerin iĢyeri adres bilgilerini, 

“e-bildirge” ana menüde yer alan “Ulusal Adres Veri Tabanı” ekranı vasıtasıyla 

girmelerini ve güncellemelerini talep etmektedir. Ancak örneğin ĠġKUR’un iĢyeri 

kayıtlarında UAVT sistemi ile entegre, iĢyeri adres bilgileri kullanılmamaktadır. Ayrıca 

ĠġKUR’da iĢyeri adres güncellemeleri, Maliye Bakanlığı ya da SGK gibi elektronik 

ortamda doğrulama sorgulaması yapılarak güncellemeye müsait değildir. Adres 

sınıflaması için son olarak Ģu söylenebilir ki, iĢyeri kayıtlarında yer alan adres 

bilgilerinin UAVT ile tam olarak uyumlu olması ve iĢyeri kaydı tutan kurumun 

sisteminde iĢyerlerinin kolaylıkla takibi ve iĢverenlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek 

için, en güncel ve standart iĢyeri adres bilgilerinin olması gerekmektedir. Bunun için de 

UAVT’den iĢyeri kayıtlarının kalitesi için faydalanılması gerekmektedir.  

2.2.4 TÜĠK GiriĢim Yerel Birim Ayrımı 

TÜĠK’in “ĠĢ Kayıtları Sistemi”nin ana veri kaynağı daha önce belirtildiği üzere 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın sicil kayıtlarıdır.
133

 ĠĢ Kayıtları Sistemi, sadece GĠB’in 

resmi kayıtlarında yer alan birimleri kapsamaktadır. Ġdari kayıtlardan alınan veriler, 

yasal birim olarak değerlendirilmekte ve istatistiksel çalıĢmalar için giriĢim ve yerel 

birim Ģeklinde istatistiksel birimler haline getirilmektedir.  

GiriĢim; birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak mal ve hizmet üreten 

bir organizasyon biçimidir. GiriĢim bir veya birden fazla faaliyet yürütebilmektedir. Bir 

giriĢim, yerel birimlerin birleĢimine karĢılık gelmektedir. GiriĢime bağlı yerel birim 
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olmaması durumunda giriĢim ile yerel birim aynı organizasyonel yapıyı ifade 

etmektedir.
134

  

Yerel birim ise; coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere iliĢkin 

faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir birimdir. Yerel birim herhangi bir 

giriĢimin büro, mağaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocağı, Ģantiye, otel, lokanta, kafe, 

okul, hastane, depo vb. gibi yerleĢik olan bölümüdür. Yerel birim, bu yerde bir veya 

daha çok kiĢinin, tam süreli veya kısmi süreli olarak çalıĢması ile giriĢim için ekonomik 

faaliyet yürütmektedir. GiriĢim merkezinin bulunduğu yer ile yardımcı faaliyet yürüten 

birimlerin her biri ayrı ayrı yerel birimdir.
135

      

TÜĠK’in giriĢim ve yerel birim ayrımında yaptığı tanımla SGK ya da ĠġKUR’un 

yaptığı iĢyeri tanımları arasında coğrafi kapsam yönünde bir tanım farklılığı 

bulunmaktadır. ġöyle ki SGK ve ĠġKUR iĢyerlerini coğrafi kapsam olarak il bazında 

tanımlamaktadır. ĠġKUR merkez ve Ģube ayrımı yapmaktadır ancak aynı ilin sınırları 

içerisindeki merkez ve Ģubeler baz alınmak suretiyle merkez ve Ģube ayrımı 

yapmaktadır. Yani merkez ve Ģubeyi coğrafi kapsam olarak aynı il sınırları içerisinde 

ayırmakta ve değerlendirmektedir. TÜĠK’in ise giriĢim ve yerel birim ayrımında kabul 

ettiği coğrafi kapsam aynı il sınırları değil bütün Türkiye sınırlarıdır. Örneğin giriĢim 

bazlı yapılan iĢgücü piyasası talep araĢtırmalarında Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet 

gösteren Türkiye ĠĢ Bankası’nın giriĢim merkezinin Ġstanbul’da yer aldığı görülmüĢtür. 

Son olarak TÜĠK’in giriĢim ve yerel birim kabullerinde hatalar görülmektedir. ġöyle ki 

giriĢim bazlı yapılan iĢgücü piyasası talep araĢtırmalarının saha çalıĢmalarından elde 

edilen çıktılarında yerel birim olan bir yerin giriĢim ya da giriĢim olan bir yerin ise yerel 

birim sayıldığı durumlarla karĢılaĢılmıĢtır. 

Bu tasnifler kesin bir tanıma kavuĢturulduktan sonra “ĠġKAS Tek ĠĢyeri 

Bildirim Formu” bunlara uyarlanacak ve tasnif sorunları giderilecektir.  
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2.3  GÜNCEL OLMAYAN KAYITLAR 

ÇalıĢma hayatında iĢyerleri sürekli değiĢen, dinamik bir yapıya sahiptirler. Bu 

durum iĢyerlerinin kayıtlarına da yansımaktadır. Bunun sonucu olarak iĢyerlerinin 

kayıtlarında yer alan iĢyeri bilgileri de sürekli değiĢmekte ve kayıtların güncellenmesi 

ihtiyacı hasıl olmaktadır. Ancak uygulamada iĢyeri kayıtlarının güncellenmesi 

geciktirilmekte ya da kayıtlar hiç güncellenmemektedir. Özellikle iĢyerlerinin adres 

bilgilerinin güncelliğinde problem yaĢanmaktadır. Bu durum iĢyerlerinin takibine ve 

iĢyerleri için analiz çalıĢmalarının yapılmasına engel olmaktadır. “Entegre ĠĢyeri 

Kayıtları Bilgi Sistemi” (ĠġKAS) iĢyeri kayıtları ile ilgili “tek ekran” olacağından 

güncellemeler için birden fazla kuruma gidilmeden tek noktadan iĢlem 

tamamlanacaktır.  

Güncel olmayan kayıtlar birçok kamu hizmetinin etkin planlanmasını ve 

uygulanmasını engellemektedir. Örnek vermek gerekirse, ĠġKUR’un yaptığı 2013 yılı 

I.Dönem ĠĢgücü Piyasası Talep AraĢtırmasında 100 bin 852 iĢyerine anket uygulanması 

hedeflenmiĢtir ancak sonuç olarak 87 bin 719 iĢyerine ulaĢılabilmiĢtir.
136

 13 bin 133 

iĢyerine ulaĢılması mümkün olamamıĢtır. Benzer Ģekilde iĢletme bazlı yapılan 2013 yılı 

II. Dönem iĢgücü piyasası talep araĢtırmasında ulaĢılmak istenen iĢletme sayısı 11 bin 

540 iken araĢtırma sonucunda 9 bin 752 iĢletmeye ulaĢılabilmiĢtir.
137

  Söz konusu 

durumların en önemli sebebi iĢyerlerinin/iĢletmelerin gidilen adreste bulunamamasıdır. 

Adres bilgilerinin güncellenmesinde olması gereken sistem iĢyeri kaydı tutan 

kurumların iĢyeri kayıtlarının UAVT ile entegre bir biçimde kurgulanmasıdır. Bu 

sayede iĢyeri adreslerinin güncellenmesi kararının ve zamanının iĢverenlere bırakılması 

engellenebilir ve UAVT’de güncellenen adresler eĢ zamanlı olarak iĢyeri kayıtlarında 

da güncellenebilir.  

ĠĢyeri kayıt formlarında da güncel olmayan ifadelere rastlanmaktadır. Örneğin 

ĠġKUR’un iĢveren bilgi formundaki genel bilgiler kısmında iĢyeri SSK Kayıt Numarası 

talep edilmektedir. Söz konusu ibare güncel değildir. ġöyle ki SSK (Sosyal Sigortalar 

Kurumu) kurum olarak 20.05.2006 tarihli R.G.’de yayımlanan 5502 sayılı Sosyal 
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Güvenlik Kurumu Kanunu ile lağvedilerek yerine SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 

kurulmuĢtur.
138

 Günümüz itibariyle güncel olan ifade SGK ĠĢyeri Sicil Numarasıdır. 

Güncel olmayan iĢyeri kayıtları sorununun kaynağı iki taraflıdır ve hem devletin 

hem de iĢverenlerin söz konusu sorunun oluĢmasında payı bulunmaktadır. ĠĢyeri 

kayıtlarının güncel olmayıĢına devlet, kontrol ve denetimdeki yetersizliği ile sebep 

olmaktadır. ĠĢverenler ise; ihmal, bildirim ve güncelleme zorunluluğu konusundaki 

habersizlik ve bilgi eksikliği ile sebep olmaktadır.  

ĠĢyerlerinin mevcut durumunun sahada yani doğrudan iĢyerlerine gidilerek 

kontrol edilmesi ve iĢyeri kayıtları ile iĢyerlerinin mevcut durumunun, denetim sırasında 

kıyaslanması uygulaması Türkiye’de yaygın değildir. Maliye Bakanlığı’nın inceleme ve 

denetimle görevli memurları ve SGK’nın sosyal güvenlik denetmenleri söz konusu 

denetimi yapsalar da bu denetimin kapsamı ve sıklığı yeterli olmamaktadır. Ancak 

iĢyeri kayıtlarının kontrol ve denetimi kayıt tutan kurumların kendi aralarında 

yapacakları iĢbirliği ile daha etkin hale gelebilir. ġöyle ki çapraz kontrol uygulamaları 

sayesinde güncel olmayan kayıtlar rahatlıkla tespit edilebilir. ĠĢyeri kayıtlarına dair 

verilerin eĢ zamanlı olarak kayıt tutan kurumlar arasında paylaĢımı kayıtlara iliĢkin 

birçok sorunu kendiliğinden çözebilir. Bunun için iĢyeri kayıtlarının tutulduğu bir veri 

havuzu oluĢturulmalıdır. Kurumların bu veri havuzuna eriĢiminin sağlanarak tespit 

edilen hatalı ve güncel olmayan kayıtların çözümüne yönelik adımlar atılabilir. 

Doğru olmayan kayıtlar, iĢyeri kayıtlarının bir baĢka problemli yanıdır. 

ĠĢverenler beyana dayalı iĢyeri kayıt sisteminin geçerli olduğu kamu kurum ve 

kuruluĢlarına hatalı ve yanıltıcı beyanlarda bulunarak devletin iĢyerlerine uyguladığı 

denetim, yaptırım ve takip uygulamaları kapsamı dıĢında kalmayı amaçlamaktadır. Aynı 

iĢyerlerinin kayıt tutan kurumlarda unvanlarının farklı yer alması problemi de 

iĢverenlerin hatalı ve yanıltıcı beyanlarından kaynaklanmaktadır. Hatalı ve yanıltıcı 

beyanlar ancak denetim uygulamaları ve çapraz kontroller ile tespit edilebilir.  

ĠĢverenler iĢyerleri ile ilgili bildirime tabi değiĢiklikleri ilgili kurumlara 

bildirmeyi ihmal ederek de bir yönüyle kayıtların güncel olmayıĢı sorununa sebep 

olmaktadır. ĠĢverenlerin ihmali de birtakım sebeplere dayanmaktadır. Birincisi bildirime 

tabi değiĢiklikleri bildirme zorunluluğu konusunda iĢverenlerin habersizliği ve bilgi 

eksikliğidir. Ġkincisi iĢverenlerin devletle muhatap olmaktan duydukları korkudur. ġöyle 
                                                           
138

 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, RG. 20.05.2006- 26173.  



77 
 

ki iĢverenler bildirim sonrasında vergi, sigorta primi ödemesi, idari para cezası vb. gibi 

sonuçlar ortaya çıkabilir endiĢesi ile bildirimlerini erteleyerek ihmal etmektedir. Bu da 

birçok iĢyerinin kaydının güncel olmamasına ve gerçeği yansıtmamasına sebep 

olmaktadır. 

2.4  KURUMLAR ARASI KOORDĠNASYONSUZLUK 

ĠĢyeri kaydı tutan kurumların kendi aralarındaki iletiĢim, iĢbirliği ve 

koordinasyon eksikliği sonucunda birtakım iĢyeri kayıt problemleri meydana 

gelmektedir. Bunlardan birincisi iĢyeri kaydı tutan kurumların iĢyerlerine farklı iĢyeri 

numaraları verme uygulamasıdır. Bu uygulama kayıtların kıyaslanmasını ve eĢleĢmesini 

zorlaĢtırmaktadır. Örneğin SGK iĢyeri sicil numarası, ĠġKUR iĢyeri numarası, Maliye 

Bakanlığı iĢyeri vergi numarası, MERSĠS iĢletme numarası, gıda iĢyeri numarası, TÜĠK 

yerel birim numarası Ģeklinde sıralayabileceğimiz, kurumların ayrı ayrı verdiği, hane 

sayıları farklı olan iĢyeri numaraları mevcuttur. Bir iĢyerinin bu Ģekilde beĢ ayrı iĢyeri 

numarası olabilmektedir. Kurumların iĢbirliği ile ortak numara verilmesi uygulamasına 

geçilebilir ve iĢyeri numara karıĢıklığına son verilebilir.         

ĠĢyeri kaydı tutan kurumların iĢyeri bilgi formları incelendiğinde kurumların 

iĢyerlerinden ortak bilgiler talep ettiği görülmektedir. Yani formlarda birçok bilgi 

kesiĢmektedir. ġöyle ki vergi numarası, adres ve iletiĢim bilgileri, faaliyet bilgileri, 

unvan bilgileri vb. gibi birçok bilgi formların tamamında yer almaktadır. Bu durumda 

iĢveren aynı bilgileri devlet tüzel kiĢiliği altındaki farklı kurumlara müteaddit defalar 

vermek durumunda kalmaktadır. Bilgi çağında geliĢmiĢ “e-devlet” uygulamaları mevcut 

iken bu uygulamanın geçerli olması oldukça anlamsızdır. ĠĢyeri kaydı tutan kurumların 

koordinasyonunda tek bir numara, tek bir form ve tek bir muhatap uygulamasına 

geçilmesi bir zorunluluktur. ĠĢverenleri ihmale sevk eden ve vaktini alan söz konusu 

bürokratik iĢlemlerin azaltılması; hem devletin iĢyeri kayıtlarının karmaĢıklığı ile 

uğraĢmasına hem de iĢverenlerin defalarca bildirim vermesine engel olabilir.             

2.5  DĠĞER SORUNLAR 

21. asırda devletin; vergi, sosyal güvenlik, istihdam vb. konularda tedbir ve 

politikalar geliĢtirebilmesi için ekonomik birimlerin hem ulusal hem de bölgesel olarak 
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bilgilerine çok iyi hakim olması gerekmektedir. Bu hakimiyet ise ekonomik birimlere 

iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıtların doğruluğuna bağlıdır. Örneğin Türkiye’de “TRA2 

Bölgesi”nde “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve ĠyileĢtirme Faaliyetleri” 

sektöründe faaliyet gösteren iĢyerlerinin sayısı net olarak bilinmemektedir. Bu çok 

önemli bir sorun ve eksikliktir. Bu durumda TRA2 bölgesinde “su temini; kanalizasyon, 

atık yönetimi ve iyileĢtirme faaliyetleri” sektöründe faaliyet gösteren iĢyerlerine 

istihdam ya da vergi teĢvikleri verilmesi söz konusu olduğunda doğru iĢyerleri nasıl 

tespit edilmektedir? Bu sorunun yanıtı önem arz etmektedir. TeĢvikler verilmekte ise de 

eksik ya da hatalı bilgilere dayanılarak verilmektedir.  

ĠĢyeri kayıtlarının tutulmasında yaĢanan bir diğer sorun iĢyerlerinin mükerrer 

kaydıdır. ĠĢyeri kayıtlarının iĢyeri kayıt sistemleri üzerinden kontrolünün yapılarak 

birden fazla kaydı mevcut olan aynı iĢyerlerinin ayıklanması gerekmektedir. Bu sayede 

kurumlar kendilerine gerçek anlamda kaç iĢyerinin kayıtlı olduğu bilgisine ayrı ayrı 

sahip olarak, toplamda ülke genelinde gerçek anlamda kaç iĢyerinin faaliyet gösterdiği 

bilgisi ortaya çıkabilir.  

Kayıtlara iliĢkin bildirimlerin, elektronik ortam yerine kağıt ortamında manuel 

bildirimi kayıtların tutulmasına iliĢkin bir diğer sorundur. Kayıtların bildiriminde ve 

güncellenmesinde “e-devlet” uygulamalarından ve biliĢim hizmetlerinden azami ölçüde 

yararlanılmalıdır. Çünkü hem kurumlar hem de iĢverenler için kırtasiyecilik, haberleĢme 

ve insan kaynağı gibi giderlerden tasarruf sağlanarak kamu kaynaklarının etkin 

kullanımı sağlanabilir. Ancak elektronik ortamda kayıt ve bildirim iĢlemlerinin layıkıyla 

uygulanabilmesi için kurumların bilgi iĢlem altyapısının yeterli kapasitede olması 

gerekmektedir. Ayrıca iĢyeri kayıt formlarında gereksiz ve kullanılmayacak bilgiler 

talep edilmemelidir. Örneğin SGK iĢyeri bildirgesinin iĢveren bilgileri kısmında 

iĢverenin nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt no, sıra no, aile sıra no vb. gibi bilgiler talep 

edilmektedir. Ancak bunun öncesinde iĢverenden T.C. Kimlik Numarası talep 

edildiğinden MERNĠS uygulaması sayesinde sistemden nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt 

no, sıra no, aile sıra no vb. gibi bilgilere eriĢilebilmektedir. Dolayısıyla kurumların 

eriĢim imkanları dahilinde olan bilgiler tekrar iĢyeri kayıt formlarında talep 

edilmemelidir.   

ĠĢyeri kaydı tutan kurumlar kendilerine kayıtlı olan iĢyerlerine iliĢkin 

istatistikleri kamuoyu ile paylaĢmamaktadır. Yalnızca SGK aylık olarak sosyal güvenlik 
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temel göstergeleri içerisinde kayıtlı iĢyeri ve sigortalı sayılarını yayımlamaktadır. 

Ancak diğer kurumlarda bu Ģekilde istatistiki veriler kamuoyu ile paylaĢılmamaktadır. 

Bu durum iĢyeri kayıtlarının düzgün olmamasından kaynaklanmaktadır. Devletin Ģeffaf 

olması gerekliliğinden hareketle en azından üç aylık periyotlarla iĢyeri kayıtlarına 

iliĢkin istatistiki veriler kamuoyu ile paylaĢılmalıdır.        

2.6  ĠġKUR VE SGK 10+ ĠSTĠHDAMLI ÖZEL SEKTÖR ĠġYERĠ 

KAYITLARININ ARDAHAN ÖZELĠNDE ĠNCELENMESĠ  

Muhtelif kamu kurum ve kuruluĢlarınca tutulan iĢyeri kayıtlarının doğrudan 

incelenerek analiz edilmesi mevcut iĢyeri kayıtlarında sorun olup olmadığının tespiti ve 

tutulan kayıtların kalitesinin anlaĢılması açısından önemlidir. Bundan hareketle bu 

bölümde ĠġKUR ve SGK bünyesinde ayrı ayrı tutulan Ardahan ilindeki 10+ istihdamlı 

özel sektör iĢyerleri kayıtlarının incelenmesine çalıĢılacaktır. Ardahan ilinin seçilme 

nedeni hem kapsam, hem de büyüklük olarak en küçük illerden biri olmasına ve görece 

iĢyeri kayıt sorunlarının çözümünün daha kolay olmasına rağmen, birçok sorun 

olduğunun tespit edilmesidir.  

Ġnceleme sonucunda kurumsal kayıtların tutarlı/tutarsız, sağlıklı/sağlıksız, 

geçerli/geçersiz ve gerekli/gereksiz vb. yönleri ortaya konmaya çalıĢılacaktır. 

Ġncelenecek kayıtların ĠġKUR ve SGK iĢyeri kayıtları arasından seçilmesinin nedeni 

söz konusu kurumların kurumsal amaçları ile doğrudan alakalıdır. Kurumsal amacı 

sosyal güvenliğin tesisi ve kapsamının geniĢletilmesi olan SGK’nın iĢyeri kayıtlarının 

seçilme sebebi sosyal güvenliğin kapsamının yaygınlığıdır. ġöyle ki Ağustos 2013 SGK 

aylık temel göstergelerine göre Türkiye’de sosyal güvenlik kapsamındaki nüfus 63 

milyon 53 bin 93’tür. 139  Sosyal güvenliğin kapsamı da % 84’tür. Yani Türkiye’de 

toplam nüfusun % 84’ü sosyal güvenlik sisteminin bir yönüyle dahilindedir. 

 ĠġKUR iĢyeri kayıtlarının seçilip incelenmesinin temel nedeni ĠġKUR’un 

iĢverenlere hizmet veren en temel kurumlardan biri olması ve iĢsizlik sorununun 

çözümü noktasında iĢverenlere atfedilen önemdir. ĠĢyeri kayıtlarının incelenmesinde 

kapsam Ardahan ili sınırlarında faaliyet gösteren ve 2013 yılı Ocak ayı sonu itibariyle 
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 Sosyal Güvenlik Kurumu, “Aylık Temel Göstergeler”, 2013 Ağustos, 

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/56bb64fe-10b9-43eb-92b1-
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80 
 

faal olan 10 ve daha fazla çalıĢanı olan özel sektör iĢyerleridir. 10+ istihdamlı özel 

sektör iĢyerlerinin seçilme nedeni 10+ istihdamlı özel sektör iĢyerlerinin kayıtlarının 

daha sağlıklı tutulması düĢüncesi ve iyi bir kıyaslama imkanı sunmasıdır. 1-9 istihdamlı 

iĢyerlerinde kayıt dıĢılık daha yoğun ve kayıtların güncelliği problemi 10+ istihdamlı 

iĢyerlerine göre daha fazladır. 1-9 istihdamlı iĢyerlerinde çalıĢan sirkülasyonunun daha 

fazla olması sebebiyle takibi daha zor olmakta ve kayıtların iĢyeri bazında 

karĢılaĢtırılması iĢlemi 10+ istihdamlı iĢyerlerinde daha kolay olmaktadır. Sayılan 

sebeplerden ötürü 10+ istihdamlı özel sektör iĢyeri kayıtlarının incelenmesine karar 

verilmiĢtir. Ardahan ilindeki iĢyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda elde edilecek 

tespitlerin Türkiye’de iĢyeri kayıtlarının nasıl tutulduğuna dair fikir vereceği 

düĢünülmekte ve beklenmektedir.
140

 

2.6.1 ĠĢyeri Sayılarının Farklılığı 

2013 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Ardahan’da 10+ istihdamlı özel sektör iĢyeri 

sayısı SGK sisteminden alınan listeye göre 99 tane iken ĠġKUR sisteminden alınan 

listede 84 tanedir. Farkın sebebi tanımsal farklılıklar, tüm iĢyerlerinin ĠġKUR’a kayıtlı 

olmaması ve iĢyeri büyüklük farkıdır. ĠġKUR’un kendine özgü bir iĢyeri tanımı 

bulunmaktadır. Bu tanım iĢyerlerini iĢveren olarak tanımlamaktadır. ġöyle ki ĠġKUR 

engelli ve eski hükümlü çalıĢtıran iĢyerlerinin takibinde aynı il sınırları içinde birden 

fazla iĢyeri bulunan iĢverenin bu kapsamda çalıĢtırmakla yükümlü olduğu iĢçi sayısını 

toplam iĢçi sayısına göre hesaplamaktadır. Dolayısıyla aynı iĢverenin sahip olduğu 

iĢyerleri tek bir iĢyeri olarak kabul edilmektedir. Aynı iĢverenin sahibi olduğu 

iĢyerlerinde çalıĢanların sayısının toplamı 50’yi geçerse söz konusu iĢyeri için zorunlu 

olarak % 3 engelli istihdam etmek zorunluluğu bulunmaktadır. SGK’ya göre ise bir 

iĢverenin sahip olduğu birden fazla iĢyerinin tamamı ayrı iĢyeri sayılmakta ve bu 

iĢyerlerinin her birine ayrı SGK iĢyeri numarası verilmektedir. Ardahan’da SGK’ya ve 

ĠġKUR’a kayıtlı 10+ istihdamlı özel sektör iĢyeri sayıları arasındaki farkın diğer sebebi 

bir coğrafi kapsamda iĢyerlerinin tamamının ĠġKUR’a kayıtlı olmamasıdır.  

 ĠĢyeri listelerinde de görülmüĢtür ki iĢyerlerinin birçoğu kurulduğu tarihten çok 

sonra ĠġKUR’a kayıt olmuĢtur. Farkın diğer bir sebebi de Kurumlardan birinde 10+ 

istihdamlı iĢyeri olarak kayıtlı olan bir iĢyerinin diğer Kurumda 1-9 istihdamlı iĢyeri 
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 Tezde yer alan Ardahan iline iliĢkin tablolar SGK ve ĠġKUR iĢyeri listelerinde 31.01.2013 tarihi 

itibari ile faal olan iĢyerlerine iliĢkin olarak üretilmiĢtir. 
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olarak kayıtlı olmasıdır. ġöyle ki ĠġKUR’a 10+ istihdamlı iĢyerlerinin elektronik 

ortamda aylık iĢgücü çizelgesi verme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu 

zorunluluk 4904 sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu’nun 21. maddesine 

dayanmaktadır.
141

 Aylık iĢgücü çizelgesi sayesinde iĢgücü hareketlerinin takibi 

yapılmaktadır. Aylık iĢgücü çizelgesi iĢverenlerin çalıĢanlarına dair SGK’ya verdiği 

aylık prim ve hizmet belgesine benzemektedir. Yapılan incelemelerde ĠġKUR’a 

elektronik ortamda verilen aylık iĢgücü çizelgelerinin düzenli olarak verilmediği tespit 

edilmiĢtir. Örneğin 2008 yılında ĠġKUR’a kayıt olmuĢ bir iĢyeri, kayıt iĢleminden sonra 

hiç aylık iĢgücü çizelgesi doldurmamıĢtır. Dolayısıyla bu iĢyerinin çalıĢan sayısı kayıt 

esnasında ĠġKUR’a bildirilen iĢyeri sayısından farklı değildir. Bu Ģekilde aylık iĢgücü 

çizelgesi vermeyen iĢyerlerine 4904 sayılı Türkiye ĠĢ Kurumu Kanununun 20. 

maddesinin “e” bendine göre idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır.
142

 Ancak 

uygulamada söz konusu yaptırımın çoğunlukla uygulanmadığı bilinmektedir. Aynı 

iĢyeri SGK’ya, çalıĢan sayılarına iliĢkin elektronik ortamda aylık olarak bildirdiği aylık 

prim ve hizmet belgesini (e-bildirge) düzenli olarak bildiriyorsa eğer, ĠġKUR’da 10+ 

istihdamlı olarak görülen iĢyerinin SGK’da 1-9 istihdamlı iĢyeri olarak görünmesi 

normaldir. Ya da tam tersi olarak ĠġKUR’da 1-9 istihdamlı olarak görülen iĢyerinin 

SGK’da 10+ istihdamlı iĢyeri olarak görünmesinin sebebi de yine aylık iĢgücü 

hareketlerinin layıkıyla izlenememesidir. Burada sorunun büyük bir kısmı aylık iĢgücü 

çizelgelerinin usulüne uygun doldurulmamasıdır. Yani aynı iĢyerinin aynı dönemdeki 

iĢyeri büyüklüğü ĠġKUR’da ve SGK’da farklılık göstermektedir. Dolayısıyla da iĢyeri 

sayılarının aynı dönem için farklılaĢmasının diğer bir sebebi budur. 

2.6.2  ÇalıĢan Sayılarının Farklılığı 

Ardahan ilinde aynı döneme endeksli 10+ istihdamlı özel sektör iĢyerleri olarak 

ĠġKUR ve SGK sistemlerinden temin edilen iĢyeri listeleri incelendiğinde; SGK ve 

ĠġKUR listelerinde 10+ istihdamlı özel sektör iĢyeri olarak eĢleĢen iĢyeri sayısı 51’dir. 

EĢleĢen 51 iĢyerinden ise çalıĢan sayısı birbiri ile aynı olan iĢyeri sayısı ise yalnızca 

10’dur. AĢağıda bu duruma istinaden iki ayrı örnek verilmiĢtir.     

Ardahan ilinde ĠġKUR’a kayıtlı “XXXXX XXXXXX YATIRIM ÜRETĠM VE 

TĠC. A.ġ.” unvanlı iĢyerinin 78 çalıĢanı görülmekte iken aynı iĢyerinin SGK’da 263 

                                                           
141

 Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu. 
142

 Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu. 
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çalıĢanı görülmektedir. Özellikle bu durum iĢyeri listeleri incelenirken en sık 

karĢılaĢılan durumdur. AĢağıda söz konusu iĢyerinin ĠġKUR ve SGK kaydı 

görülmektedir. 

Tablo 6: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı 

Tablo 7: Ardahan Ġlinde SGK’ya Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak: SGK Veri Tabanı 

Ardahan’da ĠġKUR’a kayıtlı “XXXXXX XXXX XXXXX ADĠ ORTAKLIĞI” 

unvanlı iĢyerinin 61 çalıĢanı görülmekte iken aynı iĢyerinin SGK’da 32 çalıĢanı 

görülmektedir. AĢağıda söz konusu iĢyerinin ĠġKUR ve SGK kaydı görülmektedir. 

Tablo 8: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı 

 

 

 

BİRİMİ ANA SEKTÖRÜ İŞKUR NO UNVANI ADRES STATÜ
İŞYERİ 

TÜRÜ

EKONOMİK 

FAALİYET 

KODU / ADI

KAYIT 

TARİHİ

KURULUŞ 

TARİHİ

ÇALIŞAN 

ERKEK

ÇALIŞAN 

KADIN

ÇALIŞAN 

TOPLAM

ARDAHAN 

ĠL MD.
SANAYĠ

XXX973XX7

XX

XXXXX 

XXXXXX 

YATIRIM 

ÜRETĠM VE 

TĠC.A.ġ.

XXXXXXXX 

VE XXXXXX 

XXX 

PROJESĠ 

TELEFON: 

XXXXXXXX

MERKEZ Özel

42.99  

BaĢka 

yerde 

sınıflandırılm

amıĢ bina 

dıĢı diğer 

23.XX.2010 26.XX.2005 76 2 78

ARDAHAN İLİNDE İŞKUR'A KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR İŞYERİ

İLÇE V.NO SGKNO UNVAN MAHIYET TEL İŞKOLU TOPLAM

DAMAL XXX0XX2XXX

XXXX10XX

11XXXX420

7XXXXX

XXXXX 

XXXXXX 

YATIRIM 

ÜRETĠM VE 

TĠC. A.ġ.

ÖZEL 

GEÇĠCĠ
XXX4XX0XX6

Su projeleri 

inĢaatı
263

ARDAHAN İLİNDE SGK'YA KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR İŞYERİ

BİRİMİ ANA SEKTÖRÜ İŞKUR NO UNVANI ADRES STATÜ
İŞYERİ 

TÜRÜ

EKONOMİK 

FAALİYET 

KODU / ADI

KAYIT 

TARİHİ

KURULUŞ 

TARİHİ

ÇALIŞAN 

ERKEK

ÇALIŞAN 

KADIN

ÇALIŞAN 

TOPLAM

ARDAHAN 

ĠL MD.
SANAYĠ

XXXX2XXX

13X

XXXXXX 

XXXX 

XXXXX ADĠ 

ORTAKLIĞI

ARDAHAN-

XXXXXX 

ARASI 

XX.KM 

TELEFON: 

XXXX XX3 

MERKEZ Özel

43.39  

ĠnĢaatlardak

i diğer 

bütünleyici 

ve 

tamamlayıcı 

02.XX.2012 29.XX.2012 58 3 61

ARDAHAN İLİNDE İŞKUR'A KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR İŞYERİ
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Tablo 9: Ardahan Ġlinde SGK’ya Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak: SGK Veri Tabanı 

2.6.3 ĠĢyerlerinin EĢleĢmeme Problemi       

Ardahan ilinde aynı döneme endeksli 10+ istihdamlı özel sektör iĢyerleri olarak 

ĠġKUR ve SGK sistemlerinden temin edilen iĢyeri listeleri incelendiğinde; ĠġKUR’a 

kayıtlı 84 iĢyerinin 33 tanesinin; SGK’ya kayıtlı 99 iĢyerinin ise 48 tanesinin birbiriyle 

eĢleĢmediği görülmektedir. EĢleĢen yani ortak bir Ģekilde 10+ istihdamlı özel sektör 

iĢyeri olan yalnızca 51 iĢyeri bulunmaktadır. EĢleĢmemenin temelinde Ģu sebepler 

yatmaktadır. Birincisi, bir iĢyerinin iki Kurumdan birine kayıtlı olmamasıdır. Ġkincisi, 

bir iĢyerinin Kurumlardan birinde 10+ istihdamlı iĢyeri olarak görünmesine rağmen 

diğerinde 1-9 istihdamlı iĢyeri olarak yer almasıdır. Üçüncüsü ise aynı iĢyeri olmasına 

rağmen unvanların farklılığı sebebiyle eĢleĢmenin olmamasıdır. AĢağıda görülen iĢyeri 

SGK’ya kayıtlı olmasına rağmen ĠġKUR’a kayıtlı değildir. 

Tablo 10: Ardahan Ġlinde SGK’ya Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak: SGK Veri Tabanı 

ĠġKUR’un iĢyeri listesinde çalıĢan sayıları kadın ve erkek ayrımında mevcut 

iken SGK’da doğrudan toplam sayı verilmektedir. AĢağıda aynı iĢyeri SGK’da 10+ 

istihdamlı görünürken ĠġKUR’da 1-9 olarak görülmektedir. 

 

İLÇE V.NO SGKNO UNVAN MAHIYET TEL İŞKOLU TOPLAM

HANAK XXX0XX6X  

XXXX1010X

XX077XXX7

5XX10

XXXXXX 

XXXX 

XXXXX ADĠ 

ORTAKLIĞI

ÖZEL 

GEÇĠCĠ
XXXX9XX0XX

Kara yolları 

ve 

otoyolların 

inĢaatı

32

ARDAHAN İLİNDE SGK'YA KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR İŞYERİ

İLÇE V.NO SGKNO UNVAN
MAHI

YET
TEL İŞKOLU TOPLAM

DAMAL XXX03XXXX9
XXXXX01XX1XXX

XXXX7X0XXX

XXXX 

ĠNġAAT 

SANAYĠ 

TĠC.LTD.ġTĠ.

ÖZEL 

GEÇĠCĠ
XXXXX2XX21

BaĢka 

yerde 

sınıflandırılm

amıĢ diğer 

özel inĢaat 

16

ARDAHAN İLİNDE SGK'YA KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR  İŞYERİ
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Tablo 11: Ardahan Ġlinde SGK’ya Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak: SGK Veri Tabanı 

Tablo 12: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı 1-9 Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri

                    Kaynak: ĠġKUR Veri Tabanı 

2.6.4 ĠġKUR Ve SGK Numarası 

ĠġKUR kendisine kayıt olan iĢyerlerine 11 haneli bir numara vermektedir. SGK 

ise 23 haneli bir numara vermektedir. Ancak SGK’nın verdiği numara kendi içerisinde 

birçok anlam ihtiva etmektedir. 23 haneli SGK numarası, iĢyerinin mahiyet kodunu, 

iĢkolu kodunu, ünite kodunu, sıra numarasını, il ve ilçe kodunu ve kontrol numarasını 

bünyesinde barındırırken ĠġKUR’un vermekte olduğu 11 haneli numara herhangi bir 

anlam ifade etmemekte, kayıt sırasına göre iĢyerlerine verilmektedir. Ayrıca iĢveren 

olarak ĠġKUR’a kayıt olmak için, iĢyerinin SGK iĢyeri sicil numarasının olması 

gerekmektedir. Ancak ĠġKUR’a kayıt olurken sistem 23 haneli olarak girilen herhangi 

bir numarayı kabul etmekte, kendi içerisinde bir sorgulama yapmamaktadır. ġöyle ki 

ĠġKUR’a kayıt olmak isteyen iĢveren sisteme 23 tane 1 girip kayıt olabilmektedir. 

Sistem bunu engellememektedir.  

İLÇE V.NO SGKNO UNVAN
MAHI

YET
TEL İŞKOLU TOPLAM

DAMAL XXXX338983
XXXXX010XXXX45

7507XXXXX

XXXXXX 

XXXXXXX 

ORT.

ÖZEL 

DAĠMĠ
478XXX4XX2

Ekmek. taze 

pastane 

ürünleri ve 

taze kek 

imalatı

12

ARDAHAN İLİNDE SGK'YA KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR  İŞYERİ

BİRİMİ
ANA 

SEKTÖRÜ
İŞKUR NO UNVANI STATÜ

İŞYERİ 

TÜRÜ

EKONOMİK 

FAALİYET 

KODU / ADI

KURULUŞ 

TARİHİ

ÇALIŞAN 

ERKEK

ÇALIŞAN 

KADIN

ÇALIŞAN 

TOPLAM

ARDAHAN 

ĠL MD.
SANAYĠ

XXX93XX6

XXX

XXXXXX 

XXXXXXX 

ORT.

MERKEZ Özel

10.71  

Ekmek, taze 

pastane 

ürünleri ve 

taze kek 

10.XX.2005 8 0 8

ADRES KAYIT TARİHİ

ARDAHAN İLİNDE İŞKUR'A KAYITLI 1-9 İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR  İŞYERİ

XXXXX XXXXXXXXX 

CAD. NO:X4 TELEFON: 

0478XXX4XX2
02.XX.2011
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2.6.5 NACE Ekonomik Faaliyet Sınıflaması 

Ardahan ilinde aynı döneme endeksli 10+ istihdamlı özel sektör iĢyerleri olarak 

ĠġKUR ve SGK sistemlerinden temin edilen iĢyeri listeleri incelendiğinde; her iki 

Kurumun da iĢyerlerini sektörel olarak NACE faaliyet sınıflamasına göre sınıflandırdığı 

görülmektedir. Ancak aynı iĢyerinin sektörü listelerde farklı görünmektedir. Örneğin 

Ardahan’da ĠġKUR’a kayıtlı “XXL-XA” unvanlı iĢyerinin faaliyeti “BaĢka yerde 

sınıflandırılmamıĢ diğer hizmet faaliyetleri” olarak görülmekte iken, SGK sisteminden 

alınan listede aynı iĢyerinin faaliyeti “Buhar ve iklimlendirme temini” olarak 

görülmektedir. Ayrıca ĠġKUR iĢyeri kayıtlarını ekonomik faaliyet koduyla beraber 

tutmakta iken SGK yalnızca faaliyete göre tutup kod numarasına listede yer 

vermemektedir. Bununla beraber ĠġKUR iĢyerlerinin ana sektörüne de yer vermekte 

iken, SGK’da ana sektörler iĢyeri listelerinde yer almamaktadır. AĢağıda aynı iĢyerinin 

ĠġKUR ve SGK’daki farklı NACE faaliyeti görülmektedir. 

Tablo 13: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı 

Tablo 14: Ardahan Ġlinde SGK’ya Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak:SGK Veri Tabanı 

2.6.6 ĠĢyeri Vergi Numarası 

ĠĢverenlerin ĠġKUR’a manuel ya da elektronik ortamda kayıt olurken 

doldurduğu iĢveren bilgi formunda ĠġKUR, iĢverenlerden iĢyeri kaydı tutan birçok 

BİRİMİ
ANA 

SEKTÖRÜ
İŞKUR NO UNVANI STATÜ

İŞYERİ 

TÜRÜ

EKONOMİK FAALİYET 

KODU / ADI

KURULUŞ 

TARİHİ

ÇALIŞAN 

ERKEK

ÇALIŞAN 

KADIN

ÇALIŞAN 

TOPLAM

ARDAHAN 

ĠL MD.
HĠZMET

XXXX8XXX

0XX

XXL XA XXXX 

TEM.BĠL.Ġġ.YEM.HĠ

Z.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.

MERKEZ Özel

96.09  Başka yerde 

sınıflandırılmamış 

diğer hizmet 

faaliyetleri

19.XX.2011 19 0 19

XXXX XXXġ ARDAHAN XX 

MÜDÜRLÜĞÜ XXXXXXXX ĠġĠ 

TELEFON: 90442XXXX9XX

ARDAHAN ARDAHAN 

08.XX.2011

ADRES
KAYIT 

TARİHİ

ARDAHAN İLİNDE İŞKUR'A KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR  İŞYERİ

İLÇE V.NO SGKNO UNVAN
MAHI

YET
TEL İŞKOLU TOPLAM

DAMAL XXXX1X1XX9
XXXXX0XXX1XXX

XXX07XXX02

XXL-XA XXXX 

TEM.HĠZMBĠL Ġġ ĠN TA TEK 

TAġSAN.TĠC.PAZ.LTD.ġTĠ.

ÖZEL 

GEÇĠCĠ
442XXX9XX3

Buhar ve 

iklimlendirme 

temini

19

ARDAHAN İLİNDE SGK'YA KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR  İŞYERİ
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kurum gibi “vergi numarası” talep etmektedir. Ancak Ardahan iĢyeri listesi 

incelendiğinde görülmüĢtür ki listede iĢverenden talep edilen vergi numarası yer 

almamaktadır. Talep ettiği halde ĠġKUR, iĢverenin vergi numarasına listesinde yer 

vermemektedir. SGK ise kayıtta talep ettiği vergi numarasına iĢyeri listesinde de yer 

vermektedir. Ancak SGK’nın listesinde yer alan 99 iĢyerinden 14’ünün ise vergi 

numarası listede yer almamaktadır.       

2.6.7 ĠĢyeri Unvan Farklılıkları 

Ardahan ilinde aynı döneme endeksli 10+ istihdamlı özel sektör iĢyerleri olarak 

ĠġKUR ve SGK sistemlerinden temin edilen iĢyeri listeleri incelendiğinde; ĠġKUR 

iĢyeri listesinde aynı adla yer alan birden fazla iĢyerine rastlanmıĢtır. Bu durum aynı 

iĢyerinin birden çok kez kendini kayıt ettirdiğini/ettirebildiğini göstermektedir. Ayrıca 

nokta ya da kelime farkı ile aynı iĢyerinin yine birden fazla kaydının yer aldığı 

görülmektedir. Aynı iĢyerinin ĠġKUR’a ve SGK’ya verilen bildirimlerde unvanının 

farklı olduğu tespit edilmiĢtir. ġöyle ki bir iĢyerinin unvanı SGK ve ĠġKUR iĢyeri 

listelerinde farklı yer almaktadır. AĢağıda ĠġKUR ve SGK listesinde olan aynı iĢyerinin 

farklı unvanları görülmektedir. 

Tablo 15: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı 

Tablo 16: Ardahan Ġlinde SGK’ya Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak:SGK Veri Tabanı 

BİRİMİ
ANA 

SEKTÖRÜ
İŞKUR NO UNVANI STATÜ

İŞYERİ 

TÜRÜ

EKONOMİK 

FAALİYET 

KODU / ADI

KURULUŞ 

TARİHİ

ÇALIŞAN 

ERKEK

ÇALIŞAN 

KADIN

ÇALIŞAN 

TOPLAM

ARDAHAN 

ĠL MD.
TARIM

XXXX32XX

X8X

XXXXXXX XXX 

XXXXXXXX 

XXXXX 

YETĠġTĠRĠCĠLLER

MERKEZ Özel

01.42  Diğer 

sığır ve 

manda 

yetiĢtiriciliği

01.XX.2006 3 9 12

X.XXXX MAH XXXXXX CAD 

ARDAHAN TELEFON: 

90478XXX2XX0

75000

ARDAHAN ARDAHAN MERKEZ

27.XX.2008

ADRES KAYIT TARİHİ

ARDAHAN İLİNDE İŞKUR'A KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR  İŞYERİ

İLÇE V.NO SGKNO UNVAN
MAHI

YET
TEL İŞKOLU TOPLAM

DAMAL XXXX3XXX9 
XXXXX0XXX10XX

XX10XXX3XX

XXXXXXX ĠLI XXXXXXXX 

XXĞXX XAXIġ. 

BIR.BAġKAN.(XXXXS 

BXXXXR)

ÖZEL 

DAĠMĠ
          

Kürkten 

eĢya imalatı
11

ARDAHAN İLİNDE SGK'YA KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR  İŞYERİ
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2.6.8 ĠĢyeri KuruluĢ Ve Kayıt Tarihi 

ĠġKUR iĢyeri listesinde iĢyerinin kuruluĢ tarihi ile ĠġKUR’a kayıt tarihi bilgileri 

yer almaktadır. Söz konusu tarih bilgileri incelendiğinde iĢyerlerinin birçoğunun 

kurulduktan çok sonra ĠġKUR’a kayıt olduğu tespit edilmiĢtir. Örneğin 18 çalıĢanı olan 

“XY XNXXXT XAXX TXXZ XXK XXDX KXXT XXD ġXX” unvanlı iĢyerinin 

12.XX.1957 tarihinde kurulduğu ancak ĠġKUR’a 31.XX.2009 tarihinde kayıt olduğu 

görülmektedir. SGK listesinde iĢyeri kuruluĢ/kayıt tarihi söz konusu değildir. AĢağıda 

söz konusu iĢyerinin tarih bilgileri görülmektedir. 

Tablo 17: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör ĠĢyeri 

 

Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı 

2.6.9 ĠĢyeri Adres Ve Telefon Bilgileri 

SGK iĢyeri listesinde iĢyerlerinin adres bilgileri yer almamakta; iĢyerlerinin 

yalnızca telefon bilgileri yer almaktadır. 99 iĢyerinin 25 tanesinin telefon bilgileri ise 

hiç yer almamaktadır. Yani SGK iĢyeri listesinde 25 iĢyerine listeden ulaĢılması 

mümkün değildir. Bundan da öte “9999999999” “4789999999” “4444444444” 

“4780000000” Ģeklinde telefon numarası bildiren iĢyerleri mevcuttur. Bu durumun 

sebebi kayıt sırasında kontrol mekanizmasının iĢlememesidir. ĠġKUR iĢyeri listesinde 

hem adres hem de telefon bilgileri usulünce yer almaktadır. Ancak iĢyerlerinin 

birçoğunun ĠġKUR ile SGK’ya bildirdiği telefon numaraları farklıdır.      

2.6.10 ĠĢyeri Merkez Ve ġube Ayrımı 

ĠġKUR iĢyeri kaydı tutarken iĢyerlerini merkez ve Ģube ayrımına tabi 

tutmaktadır. Ancak sistemde iĢverenin sahip olduğu Ģube sayılan iĢyerlerinin çalıĢan 

sayısı sıfır olarak görülmektedir. Buradan Ģu anlaĢılmaktadır ki Ģube olan bir iĢyerinin 

ĠġKUR’da sadece kaydı bulunmaktadır. ÇalıĢan sayıları ise merkez kabul edilen 

iĢyerinin çalıĢan sayılarına eklenmektedir. Bunun sebebi zorunlu istihdam kapsamında 

BİRİMİ
ANA 

SEKTÖRÜ
İŞKUR NO UNVANI STATÜ

İŞYERİ 

TÜRÜ

EKONOMİK 

FAALİYET KODU / 

ADI

KURULUŞ TARİHİ
ÇALIŞAN 

ERKEK

ÇALIŞA

N KADIN

ÇALIŞ

AN 

TOPLA

ARDAHAN 

ĠL MD.
SANAYĠ

XXXXX71X

XX0

XY XNXXXT XXAX 

TXXX XXK XXDX 

KXXT XXD ġXX                  

MERKEZ Özel

33.20  Sanayi 

makine ve 

ekipmanlarının 

kurulumu

12.XX.1957 18 0 18

ARDAHAN XXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX 

YAPIMI XXXXXX MEVKĠĠ 

ARDAHAN TELEFON: 

905XXX06XXX6

31.XX.2009 

ADRES KAYIT TARİHİ

ARDAHAN İLİNDE İŞKUR'A KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR  İŞYERİ
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olan engelli ve eski hükümlülerin takibidir. SGK’da ise merkez Ģube ayrımı 

yapılmamaktadır. Yalnızca iĢyerinin daimi ya da geçici olmasına göre bir ayrıma 

gidilmektedir. AĢağıda buna dair iĢyeri örnekleri sunulmuĢtur. 

Tablo 18: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı Özel Sektör ġube ĠĢyeri 

 

Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı 

Tablo 19: Ardahan Ġlinde SGK’ya Kayıtlı 10+ Ġstihdamlı Özel Sektör Geçici ĠĢyeri 

 

Kaynak:SGK Veri Tabanı 

2.6.11 ĠĢyerlerinin Mükerrer Kaydı 

Gerek ĠġKUR sisteminden temin edilen Ardahan ili iĢyeri listesi gerekse de 

aylık iĢgücü çizelgeleri incelendiğinde mükerrer kayıt problemine çok sık 

rastlanmaktadır.  Nokta ya da tek bir kelime farkıyla aynı iĢyerinin müteaddit defalar 

farklı ĠġKUR numaraları ile kayıt edildiği/edilebildiği tespit edilmiĢtir. Elektronik 

ortamda kayıt yapılırken ya da aylık iĢgücü çizelgesi doldurulurken sistemin kendi 

içerisinde bu giriĢimi engelleyebilecek bir özelliği bulunmamaktadır. ĠġKUR’a 2 

milyondan fazla iĢyeri kayıtlı iken (Bknz. s.34) SGK’ya yaklaĢık 1.6 milyon iĢyerinin 

kayıtlı olmasının (Bknz. s.29) en büyük sebebi de sistemdeki söz konusu boĢluktur. 

Örneğin “MĠGROS A.ġ.” ya da “MĠGROS Aġ” ya da “MĠGROS A.ġ” örnek olacak 

Ģekilde birçok kayıt bulunmaktadır. Ġki iĢyeri arasındaki tek fark sadece bir noktadır. 

AĢağıda aynı iĢyerine ait aynı dönemli iki kayıt bulunmaktadır. 

  

BİRİMİ
ANA 

SEKTÖRÜ
İŞKUR NO UNVANI STATÜ

İŞYERİ 

TÜRÜ

EKONOMİK 

FAALİYET 

KODU / ADI

KURULUŞ 

TARİHİ

ÇALIŞAN 

ERKEK

ÇALIŞAN 

KADIN

ÇALIŞAN 

TOPLAM

ARDAHAN 

ĠL MD.
SANAYĠ

XXX5X1XX

X1X

XXXXX XXX 

BAYĠĠ
ġUBE Özel

24.46  

Nükleer 

yakıtların 

iĢlenmesi

01.06.2008 0 0 0

FEVZĠ YILMAZ Ġġ 

MERKEZĠ TELEFON: 

75000

ARDAHAN ARDAHAN 

27.10.2009

ADRES KAYIT TARİHİ

ARDAHAN İLİNDE İŞKUR'A KAYITLI ÖZEL SEKTÖR ŞUBE İŞYERİ

İLÇE V.NO SGKNO UNVAN
MAHI

YET
TEL İŞKOLU TOPLAM

DAMAL XXX0XX43XX

XXXXX01

0XXX083

3XX750X

XX

XX-XXX ĠNġ 

SAN 

TAAHVE 

TĠC LTD ġTĠ

ÖZEL 

GEÇĠCĠ
474XX3XXX9

Kara yolları 

ve 

otoyolların 

inĢaatı

20

ARDAHAN İLİNDE SGK'YA KAYITLI 10+ İSTİHDAMLI ÖZEL SEKTÖR GEÇİCİ İŞYERİ
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Tablo 20: Ardahan Ġlinde ĠġKUR’a Kayıtlı Özel Sektör ĠĢyerleri  

 

Kaynak:ĠġKUR Veri Tabanı 

Ardahan iĢyeri kayıtlarında da görüldüğü üzere iĢyeri kayıtları; sayı, sektördeki 

sayı, çalıĢanlardaki sayı, unvanlar, numaralar, sektörel kodlar, önemli tarihler, 

mükerrerlik konularında sorunlu bir görünüm arz etmektedir. Bu çalıĢma kapsamında 

yukarıda ifade edilen kurumların kayıtları arasında iĢyeri kayıtları bağlamında uyum 

veya uyumsuzluğun düzeyine iliĢkin var olan sorunlar “Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi 

Sistemi”nin (ĠġKAS) kurulması ve iĢlemesiyle aĢılabilir. 

 

  

BİRİMİ
ANA 

SEKTÖRÜ
İŞKUR NO UNVANI STATÜ

İŞYERİ 

TÜRÜ

EKONOMİK 

FAALİYET KODU / 

ADI

KURULUŞ 

TARİHİ

ÇALIŞAN 

ERKEK

ÇALIŞAN 

KADIN

ÇALIŞAN 

TOPLAM

ARDAHAN 

ĠL MD.
SANAYĠ X6XXXX10XX3

XXXXXXX 

MÜHENDĠSLĠK 

TAAHHÜT 

TURĠZM 

TARIM 

MERKEZ Özel

41.20  Ġkamet amaçlı 

olan veya ikamet 

amaçlı olmayan 

binaların inĢaatı

01.01.2009 0 0 0

ARDAHAN 

ĠL MD.
SANAYĠ X0XXXX71XX9

XXXXXXX 

MÜHENDĠSLĠK 

TAAHHÜT 

TURĠZM 

TARIM 

MERKEZ Özel

41.20  Ġkamet amaçlı 

olan veya ikamet 

amaçlı olmayan 

binaların inĢaatı

01.01.2009 0 0 0

ARDAHAN XXX 

XXXXXXX XXXXXX XXX 

ARDAHAN ARDAHAN 

ARDAHAN MERKEZ 

TELEFON: 

XX.XX.2009

 TELEFON: 

ARDAHAN ARDAHAN 

MERKEZ

XX.XX.2009

ADRES KAYIT TARİHİ
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE ĠÇĠN ENTEGRE ĠġYERĠ KAYITLARI BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

ÖNERĠSĠ 

3.1  TÜRKĠYE ĠÇĠN ENTEGRE ĠġYERĠ KAYITLARI BĠLGĠ SĠSTEMĠ 

(ĠġKAS) ÖNERĠSĠ 

ĠĢyeri kayıtları; Türkiye’de iĢ piyasasının, kamu istihdam hizmetlerinin, sosyal 

güvenlik, maliye ve vergi uygulamalarının iyi iĢlemesi ve söz konusu uygulamalara 

iliĢkin etkinlik denetimi için oldukça önemlidir. Bu önem ile birlikte; en baĢta iĢyeri 

kayıtları konusunda var olan sorunlar, iĢyeri kayıtlarının Türkiye’de katkı sunduğu 

kamu faaliyetleri, Türkiye’de iĢyeri kaydı tutan birçok kamu kurum ve kuruluĢunun 

varlığı ve iĢyeri kayıtlarının ĠġKUR hizmet ve politikalarındaki rolü birlikte 

düĢünüldüğünde; Türkiye’nin güncel, kapsamlı, doğru ve entegre bir iĢyeri kayıt 

sistemine ihtiyacının olduğu aĢikardır.  

3.1.1 Sistemin Tanımı 

“Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi” (ĠġKAS); değiĢik sınıflamalarla muhtelif 

birçok kamu kurum ve kuruluĢu tarafından farklı tanımlarla tutulan iĢyeri kayıtlarının 

birleĢtirilerek; kayıtlarla ilgilenen her kamu kurum ve kuruluĢu tarafından aynı Ģekilde 

anlaĢılmasını ve yine kayıtlarla ilgilenen her kamu kurum ve kuruluĢunun ortak 

kullanımına ve eriĢimine açılmasını sağlayan bir iĢyeri kayıt sistemidir. ĠġKAS Türkiye 

genelinde muhtelif birçok kamu kurum ve kuruluĢunca bağımsız olarak tutulan iĢyeri 

kayıtlarının, merkezi veri tabanında birleĢtirilmesini öngören bir sistemdir. 

“Entegre ĠĢyeri Kayıtları Bilgi Sistemi” (ĠġKAS) Avusturya baĢta olmak üzere 

(Bknz. s. 65-67) birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede baĢka isimlerle halihazırda mevcut 

ve uygulanan bir sistemdir. ĠġKAS iĢyerlerinin bilgisine tam anlamıyla hakim olması 

gereken modern devletin gereğidir. ĠġKAS muhatap kurumun, iĢyeri numarasının, iĢyeri 

tanımının, sınıflama sisteminin, iĢyeri adres bilgisinin ve iĢyeri bildirim formunun 
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tekliği üzerine kurulu bir sistemdir. Hem iĢverenlerin bürokratik prosedürlere ihtiyaç 

duymadan tek bir merkezden çevrimiçi olarak bildirimlerini yapabilecekleri, hem de 

devletin ihtiyaç duyduğu iĢyeri bilgilerini belirli bir standarda dayalı olarak, sistematik 

bir Ģekilde alabileceği elektronik altyapılı bir sistemdir. 

3.1.2 Sistemin Unsurları Ve ĠĢlevleri  

ĠġKAS “e-devlet” sisteminin unsuru olması gereken bir yapıdır ve “e-devlet” 

sistemi, en geniĢ anlamıyla daha iyi bir devlet yapısının oluĢturulmasını 

amaçlamaktadır. “E-devlet”, verimliliği artırmak amacıyla ve çağdaĢ toplum olmanın 

bir gereği olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu anlamda yönetenlerle yönetilenler arasındaki her 

türlü ödev ve yükümlülüklerin karĢılıklı olarak elektronik ortamda sürekli ve güvenli bir 

biçimde gerçekleĢtirilmesi anlamına gelmektedir. “E-devlet” sistemi, geleneksel devlet 

modeline göre daha ileri, temelde güçlü bir bilgi teknolojisi altyapısına ve 

uygulamalarına dayanan daha iyi bir devlet yapısını ifade eden bir sistemdir.
143

  

“E-devlet”; kamu kuruluĢları, vatandaĢlar ve ticari kurumlar arasındaki bilgi, 

hizmet ve mal alıĢveriĢlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılarak performans ve 

verimlilik artıĢını hedefleyen devlet modelidir ve bilgi ile iletiĢimin dijitalleĢmesi 

üzerine kuruludur. Türkiye’de “e-devlet” sistemi ve uygulamaları, www.turkiye.gov.tr  

internet adresi üzerinden yürütülmektedir ve bu sistem sayesinde 22.12.2013 tarihi 

itibariyle 119 kurum tarafından, 878 farklı hizmet sunulmaktadır. 22.12.2013 tarihi 

itibariyle de sistemde 16 milyon 296 bin 43 kullanıcı bulunmaktadır.
144

 “E-devlet” 

sisteminde kullanıcı olup sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Türkiye’deki bütün 

PTT merkezlerinden temin edilebilen bir “e-devlet” Ģifresi alınmaktadır. ġifre yalnızca 

alınan kiĢiye özeldir.  

Türkiye’de ĠġKAS “e-devlet” sisteminin, “e-iĢyeri” uygulaması olmalıdır. 

www.turkiye.gov.tr internet adresinde “e-iĢyeri” adı altında ĠġKAS’a yönelik hizmet 

verilmelidir. ĠĢyeri kayıtları ile ilgili iĢ ve iĢlemler bu sistem üzerinden yapılmalıdır. “E-

devlet” ve ĠġKAS bünyesindeki “e-iĢyeri” uygulaması ile ilgili koordinasyon Maliye 

Bakanlığı bünyesinde yeni kurulacak olan sorumlu bir birim tarafından sağlanmalıdır.              

                                                           
143

 Arifoğlu, Ali-Körnes, Abdullah.- Yazıcı, Ali-Akgül, M.Kemal- Ayvalı, Ahmet; “E-Devlet Yolunda 

Türkiye”, Türkiye BiliĢim Derneği, Ankara, 2002,s.12. 
144

 https://www.turkiye.gov.tr/, (22.12.2013). 

http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
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ĠġKAS’ta iĢverenler iĢyeri kaydı ile ilgili olarak ilk bildirimlerini “e-devlet” 

sistemini bünyesinde barındıran www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 

yapmalıdır. ĠĢverenler iĢyerlerine özgü verilmesi gereken “e-devlet” Ģifresi ile sisteme 

giriĢ sağlayarak standart bir iĢyeri bildirim formu ve “e-iĢyeri” üzerinden elektronik 

ortamda bildirim yapmalıdır. ĠĢyeri bilgilerinin güncellenmesi de yine aynı Ģekilde 

elektronik ortamda “e-devlet” Ģifresi ile gerçekleĢtirilmelidir. Bir iĢveren sadece tek bir 

yere elektronik ortamda “e-devlet” kanalıyla iĢyeri bildirim formu vermelidir. Yani 

ĠġKAS’ta iĢverenlerin, hali hazırda yürürlükte olan birçok kamu kurum ve kuruluĢuna 

elden bildirim vermesi durumu söz konusu olmamalıdır. Ayrıca önerilen sistemde 

ĠġKAS’a bildirim yapılması sırasında iĢverenlerin, internet üzerinden herhangi bir 

aracıya gerek duymadan iĢlemlerini gerçekleĢtirmesi hedeflenmektedir. ĠĢverenler hali 

hazırda iĢyeri açılıĢı için bürokratik iĢlemlerle uğraĢmaktadır. Bürokratik iĢlemler ise 

zaman ve kaynak israfına neden olmaktadır. Bunu önlemenin tek yolu iĢverenlerin 

sadece tek bir merkeze bildirim vermesi ve Avusturya’daki sistem gibi kayıtlara ihtiyaç 

duyan diğer kurumların ĠġKAS’tan gerekli bilgileri almasının sağlanmasıdır. 

ĠġKAS’ın bilgi altyapısına temel teĢkil eden iĢyeri bildirim formları, kayıt tutan 

bütün kurumların kullanımına uygun Ģekilde ve iĢyeri bildirim formunun içeriğinin 

artması pahasına tekleĢtirilmelidir. ĠĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve kuruluĢlarının 

iĢyerlerine dair almak istediği bütün bilgiler tek bir form içerisinde yer almalıdır. Tüm 

kamu kurum ve kuruluĢlarının talep ettiği bilgilerin yer aldığı kapsayıcı bir iĢyeri 

bildirim formu oluĢturulmalıdır. Tezin “EKLER” kısmında görüldüğü üzere altı farklı 

kamu kurum ve kuruluĢunun talep ettiği iĢyeri bildirim formu bulunmaktadır. ĠġKAS’ta 

bu uygulama söz konusu olmayıp tek bir iĢyeri bildirim formunun doldurulup elektronik 

ortamda bildirilmesi söz konusu olmalıdır.  

ĠġKAS’ı kullanarak hizmet ve politika üretecek olan kamu kurum ve 

kuruluĢlarının “ĠġKAS Kurum Sorumluları” (Bknz. s.96 ) tek iĢyeri bildirim formunun 

hazırlanmasından ve süreç içerisinde ĠġKAS ile ilgili önerilerin ortaya konulmasından 

sorumlu olmalıdır. Söz konusu sorumlular belirli periyotlar halinde toplanarak 

ĠġKAS’ın etkinliğine iliĢkin değerlendirmelerde bulunmalıdır.    

ĠġKAS “Ulusal Adres Veri Tabanı” (UAVT) ile entegre bir Ģekilde 

kurgulanmalıdır. Bu sayede iĢyeri adres bilgileri standart bir Ģekilde kayıtlarda yer 

almalıdır. Çünkü aynı adresin çok farklı biçimlerde ifade edilmesi sonucunda adres ile 

http://www.turkiye.gov.tr/
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ilgili iĢ ve iĢlem yapan kamu kurum ve kuruluĢlarının iĢi zorlaĢmaktadır. Ayrıca iĢyeri 

kayıt sistemlerinde sağlıklı bir adres kayıt sisteminin oluĢturulamaması sebebiyle birçok 

kamu kurum ve kuruluĢunun kendisi ayrı bir kayıt sistemi oluĢturma çabası içine 

girerek kaynak israfına yol açmaktadır. 

ĠġKAS’ın UAVT ile entegre olması sonucunda iĢyeri adres kayıtlarının doğru 

tutulmaması, yanlıĢ adres beyan edilmesi, bilgi kirliliği ve adres bileĢenlerinin çok sık 

değiĢmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaĢası problemi ve oluĢan ekonomik kayıp 

önlenebilecektir. ĠĢyeri adresi bazında güncel bilgiye eriĢim sağlanacaktır ve iĢyeri 

adresleri tek merkezden takip edilebilecektir. Ayrıca ĠġKAS ile UAVT’nin entegre 

olması iĢyeri adres bilgileri kullanılarak üretilen istatistiklere ve yapılan araĢtırmalara 

kolaylık sağlayacaktır. Son olarak da kamusal denetim mekanizmaları daha etkin 

çalıĢacaktır.      

Önerilen sistemde iĢyerleri ile ilgili yürütülen hizmetlerde ülke düzeyinde tekil 

tanımlayıcı olarak bir ĠġKAS numarası kullanılmalıdır. ĠġKAS ile tüm iĢyerlerine bir 

kimlik numarası verilmelidir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢının bir vatandaĢlık 

numarası varsa tüm iĢyerlerinin de bir ĠġKAS numarası olmalıdır. ĠĢyerlerinin vergi 

numarası ayrı, SGK iĢyeri numarası ayrı, ticaret sicil numarası ayrı ve ĠġKUR numarası 

ayrı olmamalıdır. ĠġKAS numarası ile tüm kamu kurum ve kuruluĢlarında iĢverenler 

iĢlemlerini kolaylıkla ve elektronik ortamda yapabilmelidir. ĠġKAS’ta iĢyerlerine içinde 

iĢyeri ile ilgili birçok bilginin görülebileceği ortak anahtar tek bir numara verilmelidir. 

ĠġKAS numarası kendi bünyesinde anlamlı olarak iĢyerinin sektörünü, bulunduğu il ve 

ilçe kodunu barındıran en fazla 10 haneli bir numara olmalıdır. Çünkü iĢyeri kaydı tutan 

her kurum hali hazırda iĢyerlerine ayrı bir numara vermektedir. Bir iĢyerinin aynı anda 

5 ayrı numarası olabilmektedir. Tek numara sisteminde mükerrer kayıt riski ortadan 

kalkmaktadır. 

ĠġKAS’ta; daha önce de belirtildiği gibi, halihazırda iĢyeri kaydı tutan kamu 

kurum ve kuruluĢlarına, iĢyerleri ile ilgili yalnızca kendi hizmet alanına iliĢkin olarak 

ihtiyaç duyduğu bilgilerin tek noktadan sunulması ve sisteme dahil tüm iĢyerlerine ait 

bilgilerin ortak anahtar bir numara ile ĠġKAS’ta birleĢtirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca 

ĠġKAS’ta tutulan iĢyeri kayıt bilgileri uluslararası standartlara uygun olmalıdır. 

Hepsinden önemlisi ĠġKAS’ta yer alan bilgilerin, kiĢisel bilgilerin mahremiyeti ve AB 
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müktesebatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre istatistiksel amaçlarla kamuoyu ile 

paylaĢımı gerçekleĢtirilmelidir. 

ĠĢyeri kayıtlarına ihtiyaç duyan ve iĢyeri kayıtları vasıtasıyla hizmet üreten kamu 

kurum ve kuruluĢları, kiĢisel bilgilerin ve ticari sırların mahremiyeti dikkate alınarak, 

ĠġKAS bünyesinde yalnızca kendi görev alanlarına giren bilgilere eriĢim yetkisine haiz 

olmalıdır. Ayrıca iĢyerlerine ve iĢverenlere iliĢkin bilgilerin yer aldığı ĠġKAS’a, iĢyeri 

kayıtlarını kullanan kamu kurum ve kuruluĢlarının tüm personeli eriĢememelidir. EriĢim 

yetkisi yalnızca, iĢyeri kayıtlarını kullanan her kurum için belirlenecek olan “ĠġKAS 

Kurum Sorumlusu”na, “ĠġKAS Uygulama Sorumluları”na ve “ĠġKAS Kullanıcıları”na 

verilmelidir.      

ĠġKAS’ta iĢyeri kayıtlarına iliĢkin verilerin ve kayıtların korunmasına ve 

saklanmasına özen gösterilmelidir. ġöyle ki belirli bir zaman sonra veri ve kayıtların 

silinmesi uygulaması söz konusu olmamalıdır. Çünkü silinmeyen ve kaybolmayan 

kayıtlar geçmiĢten günümüze iĢyerlerine ve ekonomik hayata iliĢkin değerlendirmelere, 

veri analizlerine ve kıyaslamaya imkan sunabilmektedir.  

ĠġKAS’ta kayıtlı olacak iĢyerleri için net ve anlaĢılır standart bir iĢyeri tanımı 

oluĢturulmalıdır. Bir iĢverenin sahibi olduğu bütün iĢyerleri ayrı ayrı ĠġKAS’ta  kayıtlı 

olmalıdır ancak sistem bu durumu ifade eden özelliklere sahip olmalıdır. ġöyle ki aynı 

iĢverenin sahibi olduğu diğer iĢyerleri de asıl iĢyerinin kaydında yer almalıdır. Bütün bu 

hususları ve ĠġKAS’ın amacını, kapsamını ve uygulama ayrıntılarını içeren bir hukuki 

düzenleme ve rehber hazırlanıp tüm kamuoyu ile paylaĢılmalıdır. 

3.1.3 Sınıflama Ġçin Öneriler 

ĠġKAS’ta iĢyerlerinin sektörel sınıflamasında tek bir sınıflama sistemi 

kullanılmalıdır. Bütün iĢyerleri sektörel olarak NACE Rev.2’ye göre 

sınıflandırılmalıdır. Dolayısıyla kıyaslamaya imkan vermeyen ve birçok karıĢıklığa yol 

açan değiĢik sektörel sınıflama uygulamaları ortadan kaldırılmalıdır. Bu sayede 

ĠġKAS’ta hangi sektörde kaç iĢyerinin faaliyet gösterdiği bilgisine net olarak 

eriĢilebilinecektir. Sektörlere yönelik olarak verilen teĢvikler ve destekler ile alınması 

gereken sektörel önlemler ĠġKAS’ın vereceği iĢyerlerinin sektörel dağılımı bilgileri ve 

buna iliĢkin sayısal veriler sayesinde amaca uygun ve hakkaniyete göre verilebilecektir. 
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NACE sınıf kodlarının bilinirliğinin sağlanması amacıyla TÜĠK ile birlikte etkili 

bir sınıflama sunucusu kullanıcıların hizmetine sunulmalıdır. Sektör sınıflamaları ülke 

genelinde iĢyeri ve iĢletmelerin sektörel dağılımına imkan sağlayacağından ĠġKAS 

kapsamındaki sınıflama sunucusu önemli bir iĢleve sahip olacaktır. 

 Sektörel politikaların uygulanmasını gerektiren bütün konularda ĠġKAS 

kullanılabilecektir. Ayrıca iĢyerlerinde fiilen çalıĢanların meslek bilgilerine iliĢkin 

olarak standart ISCO meslek sınıflaması kullanılmalıdır. Bu sayede mesleklerin farklı 

adlandırılmasının önüne geçilerek standart bir Ģekilde hangi meslekte kaç kiĢinin 

çalıĢtığı bilgisine eriĢilebilinecektir. Meslek sınıflaması konusunda MYK ve ĠġKUR ile 

birlikte kurgulanması gereken meslek sınıflaması sunucusu iĢyeri ve iĢletmelerin 

bünyesinde çalıĢan kiĢilerin reel iĢlerinin tasnifine imkan sağlayacaktır. 

3.1.4 ĠĢyeri Kayıt Güncelliğini Sağlamak Ġçin Öneriler 

ĠĢverenler ilk bildirimlerini ve güncelleme bildirimlerini bildirim ihtiyacının 

ortaya çıktığı itibaren 15 gün içerisinde gerçekleĢtirmelidir. Düzenli elektronik 

güncelleme uygulaması söz konusu olmalıdır. Her iki bildirim yükümlülüğü için de 

geçerli olmak üzere, mali polis yetkisine sahip iĢyeri kayıt denetçileri tarafından tespit 

edilen, yükümlülüklerine uymayan iĢverenler hakkında ağır ve caydırıcı idari para 

cezası yaptırımı öngörülmelidir ve gereği gibi uygulanmalıdır.  

Ayrıca iĢyeri ve iĢletmelerin kayıt güncelliğini sağlamak amacıyla iĢveren veya 

muhasebeci vb. temsilcilerine kayıt güncelliğinin hızlı yapılabilmesi için rehberler 

hazırlanmalı ve “tek form” vurgusu yapılmalıdır. “Tek form” ile iĢyerindeki 

değiĢiklikler de güncellenebilmelidir.  

3.1.5 Koordinasyon Önerileri 

ĠġKAS’ta iĢyeri kaydı tutma yetkisi, görevi ve sorumluluğu tek bir kurumda 

birleĢtirilerek diğer kurumların bu konudaki iĢ yükü ortadan kaldırılmalıdır.  Bu 

sistemle iĢyeri kayıtlarının tek bir kamu kurumu tarafından tutulması amaçlanmaktadır. 

Vergisel otorite olmasından kaynaklı olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde sorumlu bir 

birim kurulmalıdır. ĠġKAS bahsi geçen sorumlu birimin koordinasyonunda olmalıdır.  
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Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan sorumlu birim doğrudan ve sadece 

iĢyeri kayıtlarıyla ilgilenmeli ve bu konuda öncü olmalıdır. Türkiye genelindeki her bir 

vergi dairesinde sorumlu birimin iĢyeri kayıtları ile ilgilenen alt birimleri olmalıdır. Söz 

konusu sorumlu birimin bütün görev, yetki ve sorumluluğu iĢyerlerinin kayıtları, 

iĢyerlerinin ve iĢyerleri ile ilgili değiĢikliklerin takibi ve denetimi üzerine olmalıdır. 

Ayrıca sorumlu birim ülke düzeyinde iĢyeri kayıtları ile ilgilenen alt birimlerin 

koordinasyonundan da sorumlu olmalıdır. Sorumlu birimin bünyesinde ve vergi 

dairelerindeki alt birimlerde yeterli sayıda mali polis yetkisine sahip “iĢyeri kayıt 

denetçileri” istihdam edilmelidir. Denetçiler bildirimi yapılan iĢyerlerini habersiz ve 

rutin olmak üzere ziyaret ederek bildirimlerin ya da iĢyerleri ile ilgili değiĢikliklerin 

doğruluğunu kontrol etmelidir ve iĢyeri kayıtları ile ilgili diğer iĢleri yapmalıdır. 

3.1.6  Ġlgili Kurumların ĠĢyeri Kayıt Bilgisi Ġhtiyaçlarını KarĢılama 

ĠĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve kuruluĢlarının ĠġKAS’ın yürürlüğe giriĢi ile 

birlikte iĢyeri kaydı tutması söz konusu olmamalıdır. Bir geçiĢ dönemi öngörülse de bu 

süre çok uzun tutulmamalı ve tüm kurumlar kayıtları ĠġKAS üzerinden almaya devam 

etmelidir. Kurum ve kuruluĢlar ihtiyaç duydukları ve kendi görev alanlarına giren iĢyeri 

bilgilerine ĠġKAS’tan eriĢebilmelidir. Bunu sağlayabilmek için iĢyeri kayıtlarına ihtiyaç 

duyan kamu kurum ve kuruluĢlarında ĠġKAS’a eriĢim sağlama yetkisine haiz sorumlu 

amir ve kullanıcılar bulunmalıdır. Örneğin ĠġKUR’da ĠġKAS’a eriĢim sağlayabilecek 

“ĠġKAS Kurum Sorumlusu”, “ĠġKAS Uygulama Sorumluları” ve “ĠġKAS 

Kullanıcıları” belirlenmelidir. Buna benzer uygulama iĢyeri kayıtlarına ihtiyaç duyan 

diğer kurumlarda da oluĢturulmalıdır. ĠġKAS’a eriĢim sağlayabilecek kamu kurum ve 

kuruluĢları ile protokol yapılmalıdır. “ĠġKAS e-uygulamaları” üzerinden; iĢyeri 

kayıtlarına ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluĢlarının kurum ve uygulama 

sorumluları ile kullanıcıları sisteme eriĢim sağlayarak bilgilere eriĢmelidir. Ayrıca 

iĢverenler de keza www.turkiye.gov.tr üzerinden “e-devlet” Ģifresi ile iĢyeri kayıt ve 

güncellemelerini yapabilmelidir. 

3.1.7  ĠġKUR’a Katkıları 

ĠĢyerlerinde çalıĢanlara iliĢkin bilgiler ĠġKAS tarafından tutulmalıdır ve çalıĢan 

bilgilerini kullanan ve bu bilgilere ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluĢları bu bilgileri 

ĠġKAS’tan almalıdır. Keza hem çalıĢan kaydı hem de iĢyeri kaydı tutan ĠġKUR ve SGK 

http://www.turkiye.gov.tr/
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da ihtiyaç duyduğu iĢyeri kayıt ve çalıĢan bilgilerini ĠġKAS’tan temin etmelidir. ĠġKUR 

ve SGK bu anlamda çalıĢan ve iĢyeri kaydı tutmamalıdır.  

ĠġKUR’un iĢyerlerinde çalıĢanlara iliĢkin olarak iĢverenlerden talep ettiği ve 

tezin “EKLER” kısmında yer alan Aylık ĠĢgücü Çizelgesi (EK-5), Zorunlu Ġstihdam 

Takip Formu (EK-6) ve Toplu ĠĢten Çıkarılanları Ġzleme Formu (EK-7) ile SGK’nın 

çalıĢanlara iliĢkin olarak iĢyerlerinden talep ettiği Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nde 

(EK-3) yer alan bilgiler kesiĢmektedir ve ortak hususlar içermektedir. Dolayısıyla aynı 

bilgileri ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iki ilgili kuruluĢunun tutmasına 

gerek bulunmamaktadır.  

ĠġKUR en güncel ve doğru iĢyeri kayıt bilgileri üzerinden iĢverenlere hizmet 

götürmelidir ve iĢyeri bilgilerini kullanmalıdır. Ayrıca ĠġKUR kanunen yapmakla 

görevli olduğu iĢgücü piyasası araĢtırmaları ile ilgili olarak sağlıklı iĢyeri kayıtları ile 

iĢyerlerine ziyaret gerçekleĢtirip iĢgücü piyasası araĢtırmaları cevaplılık oranını 

artırabilecektir. Bu durum ĠġKUR’un yıllık iĢgücü eğitim planının daha doğru 

yapılmasına katkı sağlayabilecektir.  Yine bu sayede EUROSTAT’a sağlıklı bir açık iĢ 

oranı verilebilecektir. Bunun yanında ĠġKUR’un ĠġKAS’ı kullanarak yapacağı iĢyeri 

ziyaretlerinin kapsam alanı daha da geniĢleyecek ve ĠġKUR daha fazla iĢvereni ziyaret 

ederek hizmet sunduğu ve iĢveren danıĢmanlığı yaptığı kesimi geniĢletebilecektir. Bu 

durum da iĢverenlerden daha fazla açık iĢin alınmasını sağlayabilecektir. Ayrıca daha 

fazla iĢvereni ziyaret etmek iĢgücü arz ve talebinin eĢleĢmesine de katkı 

sağlayabilecektir çünkü iĢgücü talebi geniĢleyerek eĢleĢme tercihi çoğalacaktır. Son 

olarak iĢyeri kayıtlarının kullanıldığı kısa çalıĢma ödeneği, ücret garanti fonu ve iĢsizlik 

sigortası uygulamalarında, sağlıklı iĢyeri kaydı söz konusu uygulamaların denetiminin 

daha etkin yapılmasına katkı sağlayabilecektir ve devletin yersiz ödeme yapmasının 

önüne geçerek hak kaybına engel olunabilecektir.         

3.1.8  ĠġKAS’tan Beklenen Genel Katkılar 

ĠġKAS’ın beklenen en büyük katkısı; Türkiye’de iĢyeri ve çalıĢan sayısının ve 

sektörel faaliyetlerin, kısacası iĢyerlerinin niteliklerinin net bir Ģekilde ortaya konularak 

layıkıyla bilinmesidir. Bunun yanında beklenen diğer katkılar; ĠġKAS’ın, birçok kamu 

kurum ve kuruluĢunun mükerrer olarak yaptığı iĢyeri kayıtlarını yönetme iĢini tek bir 

kuruma devretmesi ve diğer kurumların iĢ yükünü ortadan kaldırmasıdır. Sistemin etkin, 



98 
 

doğru ve verimli yürütülmesi halinde; iĢverenler yapacağı iĢ ve iĢlemlerde onlarca bilgi, 

belge ve formaliteden kurtulabilecek ve tek bir kurumla muhatap olabilecektir.  

ĠġKAS’ta bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, birçok kamu kurum ve 

kuruluĢu ile iĢverenlerin bürokratik iĢlerle uğraĢmasının önlenmesi ve kağıt vb. 

giderlerin azaltılması hedeflenmektedir. Hizmetlerin www.turkiye.gov.tr üzerinden 

elektronik ortamda yürütülmesiyle biliĢim hizmetleri daha yaygın kullanılır hale 

gelebilecektir. Ayrıca kırtasiye, haberleĢme, insan kaynağı gibi giderlerden tasarruf 

sağlanabilecektir. ĠġKAS’ta gönüllülük esasına dayanılarak oluĢturulan kayıtlardaki 

gibi eksiklikler söz konusu olmayacak ve kayıt altına alınmayan iĢyeri sayısı hali 

hazırda mevcut olan kayıt sistemine nazaran daha az olabilecektir. Ayrıca ĠġKAS’ta 

iĢyeri kayıtlarına iliĢkin verilerde birlik ve standardın sağlanması ve bu verilere tek bir 

noktadan eriĢim imkanının olması hedeflenmektedir. 

ĠġKAS’ın maliyet azalıĢı sağlaması hedeflenmektedir. ġöyle ki her bir kamu 

kurum ve kuruluĢu kendi bünyesinde bilgi iĢlem altyapısı inĢa etmektedir. ĠġKAS’ta ise 

tek bir bilgi iĢlem altyapısı ile kayıtların tutulması sağlanabilecek ve diğer kurumların 

bu kapsamda bir bilgi iĢlem altyapısına sahip olmasına gerek bulunmayacaktır. ĠġKAS 

sayesinde uygulama birliğinin sağlanması da hedeflenmektedir. Bildirime tabi tüm 

iĢlemlerin internet üzerinden gerçekleĢtirilmesi doğal olarak kamuda iĢ yükünü 

azaltacaktır.  

ĠĢverenler tarafından yapılacak bildirimlerin ortak veri tabanı olan ĠġKAS’a 

aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. En önemlisi de sürekli güncellenen veri 

tabanından yapılacak analizlerle, politika oluĢturulmasına katkı sağlanabilecektir. 

ĠġKAS; ĠġKUR’un, SGK’nın, Belediyelerin, KOSGEB’in, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın,  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın ayrı ayrı iĢyeri kaydı tutması uygulamasını ortadan kaldırarak söz konusu 

kurumların hem bu konudaki iĢ yükünü ortadan kaldıracak hem de iĢyeri kaydı ile ilgili 

ihtiyaç duyduğu verilere tek bir merkezden eriĢimini sağlayabilecektir.          

  

http://www.turkiye.gov.tr/
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SONUÇ 

 

Faaliyet gösteren ekonomik birimleri en geniĢ manasıyla tanımak, 21. yy bilgi ve 

iletiĢim çağında modern devlet olmanın gereğidir. Piyasadaki aktörlerin kim olduğu, 

hangi ekonomik faaliyetlerin, hangi ekonomik birimler tarafından ne ölçüde yerine 

getirildiği bilgisi birçok alanda ulusal ya da bölgesel; makro ya da mikro politikalar 

oluĢturmaya ve oluĢturulan politikaların yönünü ve kalitesini tayin etmeye rehberlik 

etmektedir.  

Günümüzde makro anlamda tesis edilen entegre veri sistemlerinde “e-devlet” 

sistemi ile biliĢim hizmetlerinin yaygın kullanımı ve standardizasyonu söz konusudur. 

Örneğin Türkiye’de entegre adres kayıt sistemi olarak tesis edilen “Ulusal Adres Veri 

Tabanı” (UAVT) ya da entegre nüfus kayıt sistemi olarak tesis edilen “Merkezi Nüfus 

Veri Tabanı” (MERNĠS) adres ve nüfus konularında makro anlamda Türkiye’de bir 

standart oluĢturan “e-devlet” uygulamalarıdır. Bu iki sistem biliĢim hizmetlerinin 

yaygın kullanımına ve “e-devlet”e örnek teĢkil eden iyi merkezi uygulamalardır. Ayrıca 

söz konusu iki veri sistemi bu iki alanda güncel ve doğru verilere ulaĢılmasını 

sağlayarak hem devlet hem de vatandaĢ açısından büyük kolaylıklar sağlamıĢtır.  

Benzer Ģekilde Türkiye’de iĢyeri kayıtları ile ilgili makro düzeyde merkezi ve 

entegre bir iĢyeri kayıtları bilgi sistemi inĢa edilmelidir. ġöyle ki Türkiye’de devlet nasıl 

ki ülkede yaĢayan bireylerle ilgili nüfusa ve adrese iliĢkin iĢ ve iĢlemleri tek merkezden 

yürütüyorsa aynı Ģekilde ülkesinde faaliyet gösteren tüm iĢyerleri ile ilgili de tek 

merkezden, “e-devlet” sistemine dayalı olarak iĢ ve iĢlemler yapmalı ve tüm iĢyerlerinin 

bilgisine layıkıyla hakim olmalıdır. Çünkü bir iĢyerinin kaydı aynı zamanda o iĢyerinin 

kimliğidir.  

ĠĢyerleri, kamu kurum ve kuruluĢları ile haneler dıĢında uygulanan neredeyse 

tüm politikaların ülke genelinde uygulama alanıdır.  Bu nedenle iĢyeri kayıtlarının 

doğru, güvenilir, kapsamlı, tutarlı ve zaman periyotlarına uygun ayrıĢımı uygulanan tüm 

bu politikaların etki değerlendirmesinin yapılmasına olanak sağlayacaktır. ĠĢyeri 

kayıtlarının sahip olduğu önem, Türkiye’de iĢyeri kayıtları ile ilgili mevcut durum ve 
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kayıtların nasıl tutulduğu incelendiğinde; Türkiye’de iĢyeri kayıtları ile ilgili olarak en 

modern, en kolay ve en doğru sistemin kurulmaya acil ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü 

muhtelif birçok kamu kurum ve kuruluĢunun aynı anda, aynı coğrafyada, farklı yöntem 

ve tanımlarla tuttuğu iĢyeri kayıtları tezde incelendiği üzere birçok problemi bünyesinde 

barındırmaktadır. Daha iyi iĢleyebilecek iĢyeri kayıt sisteminin günümüze kadar tesis 

edilememiĢ olması daha da büyük bir problemdir. Türkiye’de tesis edilmesi gereken 

sistem; ekonomik birimlerin doğru ve sağlıklı bir biçimde kayıt altına alındığı, bu 

birimlerin sektörel olarak sınıflandırıldığı ve bilgilerinin düzenli olarak güncellendiği 

bir sistem olmalıdır. Türkiye’de merkezi ve entegre bir biçimde, biliĢim teknolojisi 

imkanlarının azami Ģekilde kullanıldığı, elektronik altyapılı “Entegre ĠĢyeri Kayıtları 

Bilgi Sistemi” (ĠġKAS) kurulmalıdır.  

ĠġKAS Türkiye genelinde muhtelif birçok kamu kurum ve kuruluĢunca bağımsız 

olarak tutulan iĢyeri kayıtlarının, merkezi veri tabanında birleĢtirilmesini hedefleyen 

uygulanabilir ve çözüm odaklı bir sistemdir. Sistemin kurulması ile hem kayıt bildirme 

yükümlülüğü bulunan iĢverenlere hem de iĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve 

kuruluĢlarına kolaylık sunmak ayrıca iĢyeri kaydı kullanılarak sunulan hizmetlerin 

kalitesini ve etkinliğini artırmak hedeflenmektedir.  

ĠġKAS’ta; mevcut durumda iĢyeri kaydı tutan kamu kurum ve kuruluĢlarına, 

iĢyerleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu ve kendi görev alanlarını ilgilendiren bilgilerin tek 

noktadan sunulması ve sisteme dahil tüm iĢyerlerine ait bilgilerin ortak anahtar bir 

numara ile ĠġKAS’ta birleĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

ĠġKAS’ta bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, birçok kamu kurum ve 

kuruluĢu ile iĢverenlerin bürokratik iĢlerle uğraĢmasının önlenmesi ve kağıt vb. 

giderlerin azaltılması hedeflenmektedir. 

ĠġKAS’ta iĢyeri kayıtlarına iliĢkin verilerde birlik ve standardın sağlanması ve 

bu verilere tek bir noktadan eriĢim imkanının olması hedeflenmektedir. 

ĠġKAS’ın hedeflenen ve beklenen en büyük katkısı ise; Türkiye’de iĢyeri ve 

çalıĢan sayısının ve sektörel faaliyetlerin, kısacası iĢyerlerinin niteliklerinin net bir 

Ģekilde ortaya konularak layıkıyla bilinmesidir. Bunun yanında beklenen diğer katkılar; 

ĠġKAS’ın, birçok kamu kurum ve kuruluĢunun mükerrer olarak yaptığı iĢyeri kayıtlarını 
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yönetme iĢini tek bir kuruma devretmesi ve diğer kurumların iĢ yükünü ortadan 

kaldırmasıdır. Sistemin etkin, doğru ve verimli yürütülmesi halinde; iĢverenler yapacağı 

iĢ ve iĢlemlerde onlarca bilgi, belge ve formaliteden kurtulabilecek ve tek bir kurumla 

muhatap olabilecektir. 

ĠĢverenler tarafından yapılacak bildirimlerin ortak veri tabanı olan ĠġKAS’a 

aktarımının sağlanması ve en önemlisi de sürekli güncellenen veri tabanından yapılacak 

analizlerle, politika oluĢturulmasına katkı sağlanabilecektir. ĠġKAS; ĠġKUR’un, 

SGK’nın, Belediyelerin, KOSGEB’in, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın,  Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ayrı ayrı iĢyeri 

kaydı tutması uygulamasını ortadan kaldırarak söz konusu kurumların hem bu konudaki 

iĢ yükünü ortadan kaldıracak hem de iĢyeri kaydı ile ilgili ihtiyaç duyduğu ve kendi 

görev alanlarını ilgilendiren verilere tek bir merkezden eriĢimini sağlayabilecektir. 

ĠġKAS’ın iĢlerlik kazanması ile beraber ĠġKUR iĢyerleri ile ilgili bütün iĢ ve 

iĢlemlerinde, sağlıklı iĢyeri bilgileri üzerinden hizmet ve politika üretebilecektir. 

ĠġKAS’ın layıkıyla kurulup uygulanması; Türkiye’nin vergi, istihdam, sosyal 

güvenlik, sübvansiyon, sanayi ve tarım gibi makro ve hayati öneme haiz politikalarını 

etkileyerek son yıllarda yakalanan ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesini daha da 

artırabilecektir. 
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EKLER 

EK 1 : Maliye Bakanlığı ĠĢe BaĢlama/Bırakma bildirimi

 

 

(*) T.C. vatandaĢı olan gerçek kiĢilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kiĢilerde yabancı kimlik numarası yazı lacaktır. Örnek No : 2024 - f

(**) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Gn. Md.lüğünün Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan gayrimenkule iliĢkin adres numarası yazı lacaktır.

(***) Asgari ücret üzerinde ücret ödemesi yapı lan çalıĢan iĢçi sayısı  yazı lacaktır.
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1

2 SOYADI

ADI
UNVANI

3

A
D

R
E

S
 B

İL
G

İL
E

R
İ

VERGĠ KĠMLĠK NO. (*)

Mahalle

Kapı No.

Ġl Kodu

Kapı No.

Ġl Kodu

5 ĠKAMETGAH ADRESĠ Mahalle

20 FAALĠYET ADI (Meslek Adı)

19

Gerçek KiĢi 

Limited ġti.

VERGĠ SORUMLUSU (varsa) Veli

İŞ
Y

E
R

İ 
İL

E
 İ

L
G

İL
İ 

B
İL

G
İL

E
R

Daire No.

21

ĠġYERĠNDE 

ÇALIġAN ĠġÇĠ 

VAR ĠSE;

23
ĠġYERĠNĠN Ġġ SAHĠBĠNE AĠT OLMAMASI DURUMUNDA 1. ĠĢyeri 2. ĠĢyeri

0

0 3
13

Anonim ġti. 

M
Ü

K
E

L
L

E
F

İY
E

T
E

 A
İT

B
İL

G
İL

E
R

M
Ü

K
E

L
L

E
F

İY
E

T
 T

Ü
R

Ü

ĠĢyerinin Yıllık Kira Tutarı

Mükellef iy ete giriĢ

geçerlilik tarihi

Posta Kodu

Adres No.(**)

Daire No.

0 0

M

K

VERGĠ 

TÜRÜ

KODU

MÜKELLEFLERCE ĠġARETLENECEKTĠR VERGĠ DAĠRESĠNCE DOLDURULACAKTIR MÜKELLEFLERCE ĠġARETLENECEKTĠR

22

24 ĠġYERĠ SAHĠBĠNĠN

Adı ve Soyadı

Vergi Kimlik No. (*)

Adresi

Koll. ġti. Adi Kom. ġti.

Diğer Tüzel KiĢiler

Esh. Kom. ġti.

Vasi Kayyum

□16

VERGĠ DAĠRESĠNCE DOLDURULACAKTIR

AY YIL

BANKA MUAMELELERĠ VERGĠSĠ □ 2 1

VERGĠ TÜRÜ
VERGĠ 

TÜRÜ

KODU

M

K

Mükellef iy ete giriĢ

geçerlilik tarihi

AY YIL

2 2

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ □
0

7 BASĠT USULDE TĠCARĠ KAZANÇ□ 0 0 1 4 12

6 GELĠR VERGĠSĠ □ 0 0 111

□
0 0

3 AYLIK 2 □ 14

□ 0 0

Sokak

Sokak

Telef on

No.

15 GELĠR GEÇĠCĠ VERGĠ

SĠGORTA MUAMELELERĠ VERGĠSĠ

10
KATMA DEĞER

VERGĠSĠ

AYLIK 1 □
0

9 KURUMLAR VERGĠSĠ

0

DAMGA VERGĠSĠ

□ 0 0 1 0

8
GELĠR

STOPAJI

AYLIK 1

BASĠT USULDE VERGĠLENDĠRME TALEP EDEN YÜKÜMLÜLERDEN ĠġYERĠNĠN

KENDĠSĠNE AĠT OLMASI DURUMUNDA EMLAK VERGĠSĠNE ESAS OLAN VERGĠ DEĞERĠ

ĠġLETMENĠN TÜRÜ

3 3

3 AYLIK 2 □ 17

Kanuni Temsilci

0 0
1

ĠĢ. Hal. Beyan

Cadde

□

0 0

5

0 4

3 2

0□

□

1. ĠĢyerinde Asgari Ücretli Sayısı Diğer Ücretli Sayısı (***) TOPLAM

1. ĠĢyerinde Asgari Ücretli Sayısı Diğer Ücretli Sayısı (***) TOPLAM
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(*) T.C. vatandaĢı olan gerçek kiĢilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kiĢilerde yabancı kimlik numarası yazı lacaktır.

(**) TaĢıtın faturalı  olarak plakasız yeni satın alınmasında tescil tarihi, plakalı  olarak elden noter senedi ile satın alınmasında noter senedinin düzenlendiği tarih yazı lacaktır.

ĠĢe BaĢlama Bildirimi Ticaret Sicili Memurlukları Taraf ından Bildirilenler DıĢındaki ġirketler v e Kooperatif lerde Ticaret Sicili Gazetesi Müracaatına Ait Belge

ĠĢe BaĢlama Bildirimi Ticaret Sicili Memurlukları Taraf ından Bildirilenler DıĢındaki ġirketler, Kooperatif ler ile Diğer Tüzel KiĢilerde Temsile Yetkili KiĢilerin Ġmza 

Bey annamesi

Bağlı Olduğu Oda

Vergi Dairesi Adı

ĠĢe BaĢlama Bildirimi Ticaret Sicili Memurlukları Taraf ından Bildirilenler DıĢındaki ġirketler, Kooperatif ler ile Diğer Tüzel KiĢilerin Ana SözleĢmesi v ey a Ġlgili 

Mev zuatı Gereğince Düzenlenen KuruluĢ SözleĢmesi

Türü

ORTAĞIN BAĞLI OLDUĞU 

VERGĠ DAĠRESĠ

ġASĠ NO.

ĠKAMETGAH ADRESĠ
ORTAĞIN

HĠSSESĠADI ve SOYADI

O
R

T
A

K
L

A
R

 V
E

Y
A

 K
U

R
U

C
U

L
A

R
A

 

İL
İŞ

K
İN

 B
İL

D
İR

İM
T

İC
A

R
İ 

T
A

Ş
IT

L
A

R

SMMM

MÜKELLEFĠN / SORUMLUNUN

32

33

25

PLAKASI

26

ORTAĞIN VERGĠ 

KĠMLĠK NO (*)

Bu bildirimde iĢaretlemiĢ bulunduğum vergi türlerinden 

mükellefiyet kaydımın ….. / ….. / ……. tarihinden itibaren 

tesisini / silinmesini arz ederim.

30

27

28

29

31

TESCĠL VEYA NOTER 

SENEDĠ TARĠHĠ (**)

Bildirimde adı ve soyadı / unvanı yazılı mükellefin 

…../….. /……. tarihinden itibaren mükellefiyet tesisinin / 

terkinin yapılması uygundur.

CĠNSĠ, MARKASI, MODELĠ

Sicil No.

SM

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

Vergi Kimlik No. (*)

YMM

SM, SMMM veya YMM'in

Adet

(Bu Bölüm Vergi Dairesi Tarafından Doldurulacaktır.)

SözleĢmenin Numarası

MEMUR

 Adı ve Soyadı

Ġmzası

ġEF

Adı ve Soyadı

Ġmzası

BĠLDĠRĠME EKLENECEK BELGELER

Tarih           ….. / ….. / …….

Ġmzası

KaĢesi / Mühürü

MÜDÜR YARDIMCISI

Adı ve Soyadı

Ġmzası

Ġmzası

SözleĢmenin Tarihi
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EK 2 : SGK ĠĢyeri Bildirgesi  

 

DĠĞER

1- ĠLK TESCĠL 2- DEVĠR

B-İŞYERİ DOSYASININ TESCİL NEDENİ

4- NAKĠL

………/………/………/…………

Ülke Adı :

Ġl:…………………. Ġlçe:………………..

T.C. 

ÜNĠTE KODU

D- İŞVEREN / İŞYERİ BİLGİLERİ

2- ĠġYERĠ SĠCĠL NUMARASI

8

Erkek Kadın

C-İŞYERİNİN NİTELİĞİ/FAALİYETİN MAHİYETİ 

1- DEVAMLI 2- GEÇĠCĠ  ĠHALE

 ÖZEL BĠNA

7- KATILIM 8- ADĠ ġĠRKETLERDE YENĠ ORTAK ALINMASI

5- NEVĠ DEĞĠġTĠRME 6- BĠRLEġME3- ĠNTĠKAL

Posta Kodu : ………

 A dınıza Kay ıtlı  O lan / A lt ĠĢv ereni / Üst Düzey  

Yöneticisi / O rtağı / ĠĢv eren V ekili O lduğunuz Diğer 

ĠĢy eri S icil Numaraları:

ESKĠ

(Yabancı ise ülke adı)
T.C. 

Uyruğu :

9- TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN ORTAK SAYISI:

T.C. Kimlik Numarası :

E- İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ

17-MESLEK TEġEKKÜLÜNÜN ADI:……………………………………….

1- ĠġVEREN 2- RE'SEN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

İŞYERİ BİLDİRGESİ
A- İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLME ŞEKLİ

9

YerleĢim Yeri Adresi

13 Tatbik Ġmza :

…….../…….../…….../……………

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

10

 ĠġVEREN

Cinsiyeti :

Doğum Yeri / Doğum Tarihi :

Erkek

Cilt No/Aile Sıra No/Sıra No/Sayfa No:

Ġlçe:………………..Ġl:………………….

Ülke Adı :

Baba Adı:

Adı Soyadı:

18-TĠCARET/ESNAF SĠCĠLĠ/VAKIF/ODA/BĠRLĠK/DERNEK NO:…………. 

Ġç Kapı No:…….

DĠĞER DEFTER

Ġlçe:…………………………………………

Özel 

Bütçeli 

Ġdare

5

1

12-VERGĠ DAĠRESĠNĠN ADI:…………………………………………. 13- VERGĠ KĠMLĠK NUMARASI:…………………………………

DEFTERE TABĠ 

DEĞĠL

DOLDURULACAK BĠLGĠLER

Düzenleyici ve 

Denetleyici 

Kurum

4- TELEFON / FAKS / E-POSTA
ĠĢyeri Telefon Numarası

5- SĠGORTALI ÇALIġTIRILMAYA BAġLANILACAK/  

DEVĠR/ ĠNTĠKAL / NAKĠL /NEVĠ DEĞ. /BĠRLEġME/ 

KATILIM/ADĠ ORT.YENĠ ORTAK ALINMA TARĠHĠ : 

……/……/……….

1

7- FAALĠYETTE BULUNULAN 

SEKTÖR: 

Genel Bütçe 

Kapsamındaki 

Kamu 

Sosyal 

Güvenlik 

Kurumu

6- ÇALIġTIRILACAK SĠGORTALI 

SAYISI: 

ġirket Dernek

ÖZEL HUKUK TÜZEL KĠġĠLĠĞĠ

Özel 

Ġdare

KAMU HUKUK TÜZEL KĠġĠLĠĞĠ

Siyasi Parti

Posta Kodu:…………………..

Vakıf

14- ĠHALE KONUSU ĠġLERDE ĠHALEYĠ YAPAN MAKAMIN ÜNVANI:……………………………………………….

15- ĠHALE MAKAMININ ADRESĠ:………………………………………………………..

19- ĠġYERĠNĠN 

MERKEZ ADRESĠ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Mahalle : …………………………

DıĢ Kapı No:…………………….

Ġl:……………………………………………………

Ada/Parsel:………………………

16-TĠCARET SĠCĠLĠ GAZ.TARĠHĠ/NO/SAYFA NO/ĠġVEREN VEKĠLĠ ĠÇĠN 

VEKALETNAME VEYA  ATAMA TARĠHĠ VE SAYISI

ĠġVEREN VEKĠLĠ

7

6

2

…../…../…….

Anne Adı:

…../…../…….

4

Kadın

Posta Kodu : ………

12

11

11- TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTER 

TÜRÜ:

8- YAPILAN ĠġĠN NĠTELĠĞĠ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Diğer

KAMU 

ĠDARESĠ

BĠLANÇ

O

…….

Sendika

Posta Kodu:…………………..

ĠL KODUĠġYERĠ SIRA NUMARASI

Cep Telefonu E-posta AdresiFaks Numarası

Belediye KĠT Diğer

3- ĠġYERĠNĠN            

A DRESĠ 

(FA A LĠYETTE 

BULUNULA N 

A DRES)

Mahalle : …………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DıĢ Kapı No:…………………….

Ġlçe:…………………………………………

Ġç Kapı No:……. Ada/Parsel:………………………

BasınSpor Kulübü

10- ADĠ ORTAKLIK/Ġġ ORTAKLIĞI/KAT MALĠKLERĠ ĠġVEREN SAYISI:

ARACI
KONT. 

NO
YENĠ

…../……../………

KA MU HUKUKU TÜZEL 

KĠġĠLĠĞĠ

Ö ZEL HUKUK TÜZEL 

KĠġĠLĠĞĠ

ADĠ ORTAKLIK/Ġġ ORTAKLIĞI/APT. 

YÖNETĠCĠLĠĞĠ

…….

Ġl:……………………………………………………

Ap. Yön.

…….

GERÇEK KĠġĠ

1-ĠġVERENĠN ADI SOYADI / ÜNVANI

ĠLÇE 

KODU

DĠĞER

M ĠġKOLU KODU
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Ülke Adı :

…../…../…….

Kadın6 Cinsiyeti :

T.C. Kimlik Numarası :

Ünvanı:

6 Cinsiyeti :

1

8 Doğum Yeri / Doğum Tarihi :

11 ġirketteki Ünvanı

13 Ortaklığa :

Resmi Gazete/A tama Belgesi Tarih/Say ısı:

NO : …..Yöneticileri Gösterir Ticaret S icil Gazetesi Tarih / No / 

Say fa14
…../…../…….

…../…../…….

T.C. 

2 Adı Soyadı:

Erkek Kadın Erkek

BitiĢ  

Tarihi
…./…./……

7
Uyruğu :

T.C. 
(Yabancı ise ülke adı)

…../…../…….

Ülke Adı :

10 YerleĢim Yeri Adresi
Posta Kodu : ……… Posta Kodu : ………

2. YÖNETĠCĠ

Sayfa : ….

BitiĢ  

Tarihi
…./…./……

Sayfa : …. …../…../……. NO : …..

BaĢlama 

Tarihi
…./…./……

Ev:

2 Adı:

G- YÖNETİCİ BİLGİLERİ / ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİLGİLERİ / 

KAMU İDARELERİNİN TAHAKKUK VE TEDİYE İLE GÖREVLİ KAMU GÖREVLİLERİ

DOLDURULACAK BĠLGĠLER

ĠĢ:

15
Yöneticileri Gösterir Ticaret S icil Gazetesi Tarih / No / 

Say fa
…../…../……. NO : …..

Kadın

Fax : ĠĢ: Ev: Fax :

1. YÖNETĠCĠ

T.C. 
Ülke Adı :

Erkek ErkekKadın

8 …../…../…….

7
Uyruğu :

T.C. 
Ülke Adı :

…../…../…….

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

(Yabancı ise ülke adı)

12 Göreve :

Doğum Yeri / Doğum Tarihi :

13 Hisse Oranı : 

11 Ünvanı / Görevi :

10 YerleĢim Yeri Adresi :

9

BaĢlama 

Tarihi
…./…./……

BitiĢ  

Tarihi
…./…./……

Posta Kodu : ……… Posta Kodu : ………

Sayfa : …. …../…../……. NO : ….. Sayfa : ….

BaĢlama 

Tarihi
…./…./……

BitiĢ  

Tarihi
…./…./……

ĠĢ : Ev :

…../…../…….

Fax : ĠĢ : Fax :

Erkek Kadın

H- MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR / MUHASEBE YETKİLİSİ

Ev :15 Telefon / Fax :

1 T.C. Kimlik Numarası :

6 Cinsiyeti : Erkek Kadın

2 Adı:

Ülke Adı :
(Yabancı ise ülke adı)

7
Uyruğu :

T.C. 
Ülke Adı :

T.C. 

…../…../…….8 Doğum Yeri / Doğum Tarihi : …../…../…….

10 ġirketteki / Kurumdaki Ünvanı :

9 YerleĢim Yeri Adresi :
Posta Kodu : ……… Posta Kodu : ………

BitiĢ  

Tarihi
…./…./……

11 Vergi Dairesi Adı / Vergi Kimlik Numarası :

…./…./……

Oda Kayıt Numarası :

BitiĢ  

Tarihi

BaĢlama 

Tarihi
…./…./……Göreve : BaĢlama 

Tarihi
…./…./……12

Fax :14 Telefon / Fax : ĠĢ : Ev : Fax : ĠĢ : Ev :

13

                                                                                            F- ORTAK BİLGİLERİ                                                                   
DOLDURULACAK BĠLGĠLER 1. ORTAK 2. ORTAK

4 Baba Adı:
5 Anne Adı:

3

9 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

14 Hisse Oranı :

BaĢlama 

Tarihi

12 Ortağın Vergi Dairesi / Vergisi Kimlik Numarası :

…./…./……

3 Soyadı:

16 Telefon / Fax :

17

A dınıza Kay ıtlı O lan / A lt ĠĢv ereni / Üst Düzey

Yöneticisi / O rtağı / ĠĢv eren V ekili O lduğunuz Diğer

ĠĢy eri S icil Numaraları:

1 T.C. Kimlik Numarası :

5 Anne Adı:
4 Baba Adı:

3

16

 A dınıza Kay ıtlı  O lan / A lt ĠĢv ereni / Üst Düzey  

Yöneticisi / O rtağı / ĠĢv eren V ekili O lduğunuz Diğer 

ĠĢy eri S icil Numaraları:

5 Anne Adı:

Soyadı:
4 Baba Adı:

İ- İMZALAR VE ONAYLAR

ĠġVEREN ĠġVEREN VEKĠLĠ ÜNĠTECE TASDĠK EDĠLEN BELGEYĠ ALAN KURUM ÜNĠTESĠ
Bu iĢyeri bildirgesinde yazılı bilgilerin gerçeğe uygun

olduğunu beyan ederim. ………/……/…….

ĠĢyeri bildirgesinin alındığını gösterir belgeyi aldım.

…./……/…….

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununun 11 inci maddesi gereğince, iĢveren

……………………………. tarafından düzenlenip …/…../……

tarihinde Kurumumuza verilmiĢtir.  
ĠĢverenin veya Vekilinin

Adı-Soyadı ve Ġmzası, Mühür veya KaĢesi 

Belgeyi Alanın

Adı-Soyadı ve Ġmzası Ünitenin kaĢesi ve ilgili memurun parafı
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EK 3 : SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin E-Bildirge Sistemindeki Görünümü 

 

  

İŞYERİ

Sicil No........................ Kontrol No...........

Aracı No.......................

Ünvan...........................

Adres...........................

Vergi No.......................

BORDRO

Yıl (yyyy)......................

Ay (aa).........................

Mahiyet....................... (Asıl için A, Ek için E, Toplu ĠĢ SözleĢmesi için T Giriniz)

Prim işe işten eksik eksik işten İstirahat

Sıra Belge Kanun Sigortalı SGNO(TCKimlik) Sigortalı Adı Sigortalı Soyadı Sigortalı ÜCRET İKRAMİYE Öd. giriş g. çıkış g. gün gün çıkış Meslek   Sürelerinde

No Türü No(5hane) Sicil Numarası Numarası (11hane) İlkSoyadı TL TL Günü GGAA GGAA sayısı nedeni nedeni Kod Çalışmamıştır

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN E-BİLDİRGE SİSTEMİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ
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EK 4 : ĠġKUR ĠĢveren Bilgi Formu 
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EK 5 : ĠġKUR Aylık ĠĢgücü Çizelgesi 
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ĠġKUR Aylık ĠĢgücü Çizelgesi (Devamı) 

Aylık ĠĢgücü Çizelgesi (ĠĢgücünün Mesleklere Göre Dağılımı) 

Sıra No Meslek Kategorisi Meslek Bilgileri 
ÇalıĢan Sayısı 

Erkek Kadın 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Not: ĠĢyeri Aylık ĠĢgücü Çizelgesini (her iki sayfayı), takip eden ayın sonuna kadar iĢyerinin bulunduğu 

ĠġKUR Ġl/ġube Müdürlüğüne gönderilir. 
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EK 6 : ĠġKUR Zorunlu Ġstihdam Takip Formu  

                   

ĠĢyerinin Unvanı:____________________________________________________________________ 

Ana Faaliyet Konusu:________________________________________________________________ 

Yasal Statüsü:  Kamu   Özel  
Bağlantı Kurulacak KiĢi ve Unvanı:____________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________________________ 

Tel:______________________________________________ Faks: ____________________________ 

E-Mail Adresi:_______________________________@______________________________________ 

 

 

 

 

Özürlü ÇalıĢtırma Durumu 

 

Toplam ÇalıĢan:______________________ 

Özürlü Kontenjanı:____________________  ÇalıĢan Özürlü Sayısı:______________________ 

Kontenjan Açığı:______________________    Kontenjan Fazlası:_________________________ 

 

BaĢvuru 

No 

 

Adı-Soyadı 

 

Doğum 

Tarihi 

BaĢlama 

Tarihi 

AyrılıĢ 

Tarihi 

 

Meslek 

 

Özürlülük Türü 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Eski Hükümlü ÇalıĢtırma Durumu 

 

Toplam Daimi ĠĢçi Olarak ÇalıĢan:________ 

Eski hükümlü Kontenjanı:_______________ ÇalıĢan Eski Hükümlü 

Sayısı:____________________ 

Kontenjan Açığı:______________________   Kontenjan Fazlası  

(Varsa):______________________ 

 

BaĢvuru 

No 

Adı-Soyadı Doğum 

Tarihi 

BaĢlama 

Tarihi 

AyrılıĢ 

Tarihi 

 

Meslek 

 

Suç Türü 
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EK 7 : ĠġKUR Toplu ĠĢten Çıkarılanları Ġzleme Formu 

 

ĠġĠNE SON VERĠLENLER 

Sıra 

No 

Adı-soyadı Adresi Doğum 

yeri 

Doğum 

Tarihi 

Cinsiyeti Öğrenim 

durumu 

Meslek 

adı 

ÇıkıĢ tarihi 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Toplu ĠĢten Çıkarmaların Çıkarma Nedenine Göre Dağılımı  

ĠĢten Çıkarma 

Nedeni 

ĠĢten Çıkarılan 

Sayısı 

Çıkarma 

Tarihi 
Bildirim Tarihi Erkek Kadın Toplam 
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EK 8 : Maliye Bakanlığı Mükellef Sicil Örneği (Limited ġirket) 
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EK 9 : Maliye Bakanlığı Mükellef Sicil Örneği (ġahıs ġirketi) 
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EK 10 : Maliye Bakanlığı Mükellef Bilgileri Bildirimi Örneği 
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EK 11 : Sıhhi ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı BaĢvuru/Beyan Formu  
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EK 12 : Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ĠĢletmesi Kayıt Belgesi 

BaĢvuru ve Beyannamesi  

 

…………….........................…….. ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE 

AĢağıda beyan edilen iĢletmeme ait kayıt iĢlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. 

……………………………………….................. 

İşletme Sahibi 

Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih 

ĠĢletmenin Ticaret Unvanı    

ĠĢletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel KiĢiliğin Adı    

ĠĢletmecinin Vergi Numarası  

ĠĢletmenin Faaliyet Konusu   

ġirket, Kurum, KuruluĢ  Merkez Adresi 

Ġli/Ġlçesi    

Köy/Mahalle   

Cadde/Sokak   

Bina No/Semt   

Gemi ise bağlı olduğu liman  

ĠĢletmenin Adresi 

Ġli/Ġlçesi  

Köy/Mahalle  

Cadde/Sokak  

Bina No/Semt  

Gemi ise bağlı olduğu liman  

Telefon ve Faks Numarası  E-posta Adresi   

ĠĢyeri Açma ve  

ÇalıĢma Ruhsatı veya deneme izni belgesi 

Veren Kurum  

Tarih    

Numarası   

(*)Kapasite Raporu (   ) (*)Ekspertiz Raporu(   )   

(*)Kurum Beyanı    (   ) 

 

Beygir Gücü    

Toplam Personel Sayısı   

BitiĢ Tarihi   

(*) Ġstihdamı Zorunlu Personel 

 

Adı Soyadı   

Mesleği-Bölümü   

T.C. Kimlik Numarası  

ĠĢletmenin haftada çalıĢma gün sayısı ve gün içerisinde çalıĢma saatleri ……-……..saatleri arası  

………….gün/hafta 
ĠĢletmenin faaliyet dönemi  

Tüm yıl boyunca  (  ) 

Mevsimsel  (   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz 
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EK 13 : Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Beyannamesi 

 

 

 

Vergi No:

Adres Bilgileri        :

ĠletiĢim ve Üretim Adresi Aynı              :

ĠletiĢim Adresi :

Telefon                                               :

Fax                                                   :

0 (    )- ___-__-__

0 (    )- ___-__-__

E-Posta                                             :

Ġç Kapı                                               :

Posta Kodu                                        :

Ticaret Sicil Gazete Tarihi :

Kamu Özel Ayrımı           : Kamu Özel

Site Adı                                              :

Blok Adı                                             :

Bağ. Bölüm Nitelik \ Bağ. Bölüm          :

Belediye                                              :

Mahalle                                               :

Bina Nitelik \ Bina                                :

Ġlçe Belediyesi

Ġl                                                         :

Adresin Bağlı Olduğu Birim                     :

Meydan\Bulvar\Cadde\Sokak                 :

Web Adresi                                       :

Adres No                                              :

DıĢ Kapı                                             :

(Doldurmadan önce arka sayfadaki açıklamaları okuyunuz.)

Ana Faaliyet Kodu

ġirket Kimlik Bilgileri        : Gerçek KiĢi Tüzel KiĢi

Faal / Terk Durumu          : Faal

TC.Kimlik No                   :

Tic./Esn. Sicil GazeteSayısı:

Terk

ĠĢe BaĢlama Tarihi          :

ġirket Tipi                       :

ġirket KuruluĢ Tarihi         :

Üretime BaĢlama Tarihi    :

ġirket Faaliyet Alanı         :

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ 

T.C. 

SANAYĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYĠ   SĠCĠL   BEYANNAMESĠ

Bağlı Olduğu Holding        :

Unvan                             :

Ticaret /Esnaf Sicil No                :

SANSĠC (A ) 

Sayfa 1
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HımıĢ

\

Sayfa 2

AhĢapYarı kagir

Prefabrik (AhĢap) Prefabrik (Çelik)

Know-How

Tesisinizin ÇalıĢma ġekli                      : Sürekli

Üretim Yapılan Yer                                 :

Çevre Bilgileri                                     :

Baca Filtresi Var mı?                          :

Baca Tesisi Türü                                :

EvetArıtma Tesisiniz Var mı?                     :

Arıtma Tesisi Türü                              :

Hayır

Biyolojik Fiziksel

Evet

Mevsimlik

Ülkesi                                                 :

Evet Hayır

Patent Hayır

Gayri Maddi Hak Var mı?                     :

Özel Sektör K.

Evet Hayır

Yatırım TeĢvik Belge Tarih \ Belge No    :

Yatırımda Yabancı Sermaye Payı Var mı:

SGK Bilgileri

Mal Sahibi Kiracı

Betonarme Yığma

Yatırımda Yabancı Sermaye Payı          :

Yatırımın MenĢei Ülke                          :

Yatırım TeĢvik Belgeniz Var mı?           : Evet Hayır

Kimyasal

Mal Sahibi \ Kiracı                               :

KuruluĢ Tipi                                        :

ĠĢyeri Sicil Numarası Var mı?              :

Çevre Bilgi Sistemine Kayıtlı mısınız?  :

Emisyon Ġzniniz Var mı                      :

Doğalgaz Dağıtım ġirketi                      :

Her Durumda SGK Numarasının doğruluğundan emin olunuz.

Kamu KuruluĢu

Bina Tipi                                             :

Dağıtım ġirketi                                    :

Elektrik Abone Bilgileri                        :

Abone No                                           :

Doğalgaz Abonelik Bilgileri                   :

Çelik Kagir

Hayır

Kuru Sulu Ses

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet

DeĢarj Ġzniniz Var mı?                        :

Tesisiniz ÇED Raporuna Sahip mi?     :

Evet Hayır

Faaliyet Kodu (NACE)                        :

Hayır

Evet Hayır

Mahiy et kodu (1 hane), ĠĢ kolu kodu (4 hane), Yeni Ģube kodu(2 

hane),Eski Ģube Kodu(2 hane),ĠĢy eri sıra no(7 hane),Ġl kodu(3 

hane)-Ġlçe Kodu(2 hane)

Küçük San. Sitesi

Endüstri Bölgesi

Organize San. Böl.

Serbest Bölge

Kamu/Özel Ortaklığında Özel Payı (%) :

Yatırım Tarihi                                      :

KuruluĢ ve Yatırım Bilgileri                    :

ĠĢ GeliĢtirme Mer. Teknoloji Gel. Mer.

Diğer

Jeneratör Gücü (kW)                              :

Tesisin Kurulu Elektrik Gücü (kW)           :

Doğalgaz Abone No                             :

ĠĢyeri Sicil No                                    

*Birden fazla iĢyeri sicil numaranız varsa ek yapınız.
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\

Sayfa 3

Madde           

Cins/Özellik

Ticari ve Teknik 

Adı

Seçtiğiniz madde kodu birimini dikkate alarak miktar giriniz.

Seçtiğiniz makine kodu birimini dikkate alarak miktar giriniz.

Madde                           

Adı

Hayır

Bankacılık- Eğitim Diğer Heps

3

4

Madde           

Kodu

Madde                            

Miktarı / Birimi

1

2

Sıra 

No

Hayır

Yıllık Üretim Kapasitesi                            :

Modem

Evet 

ISDN Diğer GeniĢ 

Mobil DSL, ADSL

Kullanılıyorsa nelerdir?                             :

2

Madde        

Cins/Özellik

Ticari ve Teknik 

Adı

Yerli / Ġthal

5

Kapasite Rapor Sayısı                             :

Makine ve Tesisat                                   :

Ġnternet bağlantı Ģekli                              :

Ġnternet kullanım amacı                           :

Kurumsal olarak yurt içi ve yurt dıĢı 

lokasyanlarımızda(fabrika,iĢletme 

gibi)çevrimiçi ağ bağlantınız varmı?           

Evet

Bilgisayarınız var mı ?                             :

TL

Yıl içinde bu yazılımların güncellenmesi 

için ayrılan mali kaynak miktarınız 

ortalama ne kadardır?                                                

ĠĢletmenizde tedarik sistemi,üretim 

yöntem kontrol programları veya 

otomasyon yazılımları kullanılıyor mu?                       

Heps

Bilgisayar sayısı                                     :

Ġnternet eriĢimi var mı?                            :

Kapasite Raporu Bilgisi                           :

Hayır

Hayır 

BiliĢim Alt Yapı Bilgileri                           :

Evet 

Evet 

Yıllık Tüketim Kapasitesi                         :

Yerli \ 

Ġthal                                             

:

Madde           

Kodu

Madde                            

Miktarı / Birimi

Sıra 

No

Madde                    

Adı

4

3

1

Adet                                                      

:

Makine 

Gücü(B

G/MW)                            

Makine 

Model 

Yılı                                   

Makine 

Seri No                           

:

Amortisma

nı Var/Yok                

:

5

5

4

3

Model                                                    

:

2

Vergi No/TC Kimlik No                            :

Kapasite Rapor Onay Tarihi                     :

Makine 

Adı                                             

:

Makine 

Kod                                            

:

Makine 

Cinsi \ 

Özellikler

Marka                                                    

:

Seçtiğiniz madde kodu birimini dikkate alarak miktar giriniz.

*Diğer makineler için ek liste yapınız. 

Sıra 

No

1
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        6948 Sayılı Kanunun doğrultusunda doldurmuĢ olduğumuz bilgilerin doğru olduğunu  beyan 

ederim.                                                         

AR-GE Personel Niteliği                          :

Doktora Mezun Sayısı                            :

Adı ve Soyadı KaĢe - Ġmza

Vakıf

…./..../2013Firmayı Temsile Yetkili ġahıslar: 

Ürün GeliĢtirme

Pazarlama

Diğer Mezun Sayısı                                :

Yeni ürün

Organizasyon

Sayfa 4

ĠĢletmenizde Ar-Ge faaliyetleri                 :

Hayır

Ar-Ge Faaliyetler                                    :

ĠĢletmenizde Ar-Ge faaliyetleri var mı?      : Evet

Ar-Ge Merkezi

Yüksek Lisans Mezun Sayısı                  :

Üretim Yönetimi Diğer

Ar-Ge faaliyetlerini nerede yürütüyorsunuz?:

Hayır

Hayır

1-

Diğer

Ar-Ge desteği aldınız mı?                        :

Lisans Mezun Sayısı                              :

ĠĢletmemizde Teknokent(lerde)

Evet

Kalite kontrol birimi var mı?                     : Evet Hayır

Kalite Kontrol Birimi                               :

Kamu Özel

3- 4

5 6-

Kalite sistem belgelerinizi yazınız.            :

ÇalıĢan sayısı(Tam zamanlı çalıĢanları 

kapsar)                                                  

Kalite sistem belgesi var mı?                   : Evet

2-
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