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KAPSAM

İşbu çalışma, 29.04.2022 tarihinde yayımlanan ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel 
Müdürlüğü E-24010506-010.07.01-44893672 sayılı SGK İşveren Temsilcisi Konulu Genel Yazı’’ kapsamında 

hazırlanmıştır. 
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SGK İşveren Temsilcisi Nedir ?

• Özel sektör işverenlerinin veya çok sayıda işçi çalıştıran kurumların hem vergi dairesi hem de SGK ve
İŞKUR açısından bilgiye kısa ve doğru yoldan ulaşmak ve işlerin ilerleyişi hakkında yardım alabilecekleri bir
işveren temsilcisine ihtiyaç bulunmaktaydı.

• SGK tarafından yapılan toplantılarda ve yazılı verilen başvurularda birçok görüş ve öneri ile beraber çeşitli
talepler de SGK’ya iletilmekteydi. Bu talepler doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yüksek istihdam kapasitesi bulunan özel sektör işverenlerinin ve
işyerlerinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde sorunlarının hızlı ve nitelikli
hizmet sunumu ile çözümlenebilmesini sağlayabilmek amacıyla, işyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan
sigortalı sayılarına göre SGK tarafından belirlenecek “SGK İşveren Temsilcisi” uygulamasını hayata geçirdi.

• Bu uygulama ile talepler dikkate alınarak özellikle taşra teşkilatında yapılan düzenlemeyle ‘’Büyük
Mükellefler Sigorta Merkezleri veya Birimleri’’nin kurulması ile SGK İşveren Temsilcisi çok sayıda işçi
istihdam eden işverenlerin ve işyerlerinin başvurularını alacak, bu başvurunun takibini sağlayacak,
sorunları hızlı ve nitelikli sonuçlandırmak için işleri hızlandıracaktır.

• ‘’SGK İşveren Temsilcisi’’ pilot uygulamasına 16.05.2022 tarihinde İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl
Müdürlükleri’nde başlanacak olup, uygulamanın gidişatına göre diğer illerin de eklenebileceği
açıklanmıştır.
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• İşveren Temsilcisi 1 asil ve 1 yedek olmak üzere; memur, şef ve yönetici olarak belirlenecek ve belirlenen
kişilere ilişkin ad-soyad, unvan, e-posta adresi, işyeri telefon numarası ve görevlendirilen kişinin temsil
durumunu (asil ya da yedek) belirtilen bilgiler sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez
müdürlüğünce ilgili işveren bilgilendirilecektir. Böylelikle belirlenen başvuru ve taleplerin zaman kaybı
olmadan sonuçlandırılması sağlanmış olacaktır.

• İşveren tarafından kapsamdaki iş yeri ile ilgili “SGK İşveren Temsilcisi” olarak belirlenen personele
yapılacak başvurular e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir.

• İşveren tarafından yapılan başvuru için asil memur, asil memurun olmaması durumunda yedek memur
tarafından gerçekleştirilecek işlem e-posta yoluyla şef ve yönetici temsilciye iletilecek, şef ve yönetici
temsilcisinin onayı sonrasında gerçekleştirilen işlem, ilgili memur tarafından kendisine ait kurumsal e-
posta adresi üzerinden işverenin e-posta adresine gönderilecektir.

• İşveren tarafından varsa başvuruya ilişkin belgeler e-posta ekine eklenecek, başvurunun
gerçekleştirilmesi için belgelerin aslının gerekli olması hâlinde ise, bunların Kuruma gönderilmesi / elden
verilmesi e-posta yoluyla işverenden istenebilecektir.

• Yapılan başvurunun e-posta ile çözümlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, başvuru sahibi e-posta
yoluyla Kuruma davet edilebilecektir.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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