
EK-1 TEŞVİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖRNEKLEM SEÇİMİ  

 

1.Tek Nokta Başvurularına İlişkin Örneklem Seçimi 

 

Kuruluşlar tarafından Kurumumuza iletilen her bir tek nokta başvurusunda örneklem yoluyla 

seçilen bir veya daha fazla aday için başvuruda sunulan bilgileri destekleyici kanıt istenecektir. 

Söz konusu kanıtlar sunulmadan ve incelenmeden başvurular onaylanmayacaktır. Portal 

otomasyonunun tamamlanması ile kayıtlar Portal üzerinden otomatik olarak talep edilecektir. 

 

Başvurulara göre talep edilebilecek belgeler (Tablo-1) 

TEK NOKTA BAŞVURULARI 

PEŞİN TEMİNAT 

İşveren başvuruları Sendika Vakıf 

Dernek 

başvuruları 

İşveren 

başvuruları 

Sendika Vakıf 

Dernek 

başvuruları 

Adayların SGK kayıtları 

İşveren kayıtları  

Alt işveren/alt yüklenici 

mevcut ise  alt 

işverenlik/iş sözleşmesi 

Tedarikçi/Üretici Firma 

Protokolü 

İşveren üyelik 

kaydı veya aday 

üyelik kaydı 

 

Adayların SGK 

kayıtları 

İşveren kayıtları  

Alt işveren/alt 

yüklenici mevcut 

ise  alt işverenlik/iş 

sözleşmesi 

Tedarikçi/Üretici 

Firma Protokolü 

İşveren üyelik 

kaydı veya aday 

üyelik kaydı 

 

 

 

Adayların SGK Kayıtları: Ücret iade taleplerine eklenen adayların, YBK’ya başvuruyu yapan 

3. kişi veya kuruluşun SGK’lı çalışanı olduğunun ispatlanmasına yönelik istenecek kanıtlayıcı 

dökümanlardır. SGK kayıtlarının belirtilen işverene ait olup olmadığının anlaşılması için 

işverene ait kayıtların da sunulması gerekmektedir. 

Alt İşverenlik Sözleşmesi: İşverenlerin alt yükleniciler yolu ile hizmet alımı yaptığı 

durumlarda alt yüklenici firma ile asıl işveren arasında imzalanan sözleşmedir. Bu sözleşmenin 

portala yüklenmesi yoluyla adayların asıl işverenin çalışanı olmasa dahi alt işveren çalışanı 

olarak tek nokta başvurularından faydalandırılması amaçlanmaktadır. 

İlgili sözleşme eğer söz konusu ise her tek nokta başvurusuna yüklenmesi gerekmektedir. 



Tedarikçi/Üretici Firma Protokolü: Herhangi bir üretici, ürettiği ürünlerin MYK Mesleki 

Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları tarafından kullanılmasını istemesi halinde sosyal 

sorumluluk projeleri kapsamında bu meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler 

adına “Tek Nokta Başvurusu” yapabilir. Bu kapsamda tek nokta başvurularının yapılabilmesi 

Kurum onayına tabidir. Kurum onayına sunulacak olan Üretici/Tedarikçi Firma Protokolü; 

karşılıklı tarafların-YBK ile Üretici/Tedarikçi Firma-sorumlulukları ile taraflar arasında çıkar 

çatışması olmadığını, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri gereğince tüm vatandaşlarımızın başvuru 

yapabilmesinin garanti altına alındığını gösteren maddeleri içerecek şekilde imzalanan 

protokoldür. 

İlgili protokol eğer söz konusu ise her tek nokta başvurusuna yüklenmesi gerekmektedir. 

 

 

İşverenlerin Veya Adayların Sendika Vakıf Dernek gibi Sivil Toplum Kuruluşlarına 

Üyelik Kaydı:  

Tek nokta başvurusu sendika dernek vakıf vb. kanalı ile yapılacaksa, başvuruyu yapan 3. kişi 

veya kuruluşun yahut belgelendirilmesi yapılan adayların ilgili sendika dernek vakıf vb.’nin 

üyesi olması gerekmektedir. Böyle bir durumda işveren ve adayın üyelik kaydı istenecektir. 

 

2.Bireysel Başvurulara İlişkin Örneklem Seçimi  

Kuruluşlar tarafından Kurumumuza iletilen bireysel başvurular için örneklem yoluyla seçilen 

bir veya daha fazla aday için başvuruda sunulan bilgileri destekleyici kanıt istenecektir. Söz 

konusu kanıtlar sunulmadan ve incelenmeden başvurular onaylanmayacaktır. Portal 

otomasyonunun tamamlanması ile kayıtlar Portal üzerinden otomatik olarak talep edilecektir. 

Bireysel başvurularda talep edilecek belgeler;  

Adayların başvurusuna ilişkin ödeme dekontu/fatura vb.



 

 

Başvurulara göre talep edilebilecek belgeler (Şekil-1) 
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İşveren Başvuruları Adayların SGK Kayıtları 

Alt İşverenlik 
Sözleşmesi (mevcut ise) 

İşveren Kayıtları 

Sendika Dernek Vakıf 

İşveren Üyelik Kaydı 

Aday Üyelik Kaydı 
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İşveren Başvuruları Adayların SGK Kayıtları 

Alt İşverenlik 
Sözleşmesi(mevcut ise) 

İşveren Kayıtları 

 

Sendika Dernek Vakıf 

İşveren Üyelik Kaydı 

Aday Üyelik Kaydı 


