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Konu : Alt işveren tescili (2011-83 sayılı e-posta)

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 9/12/2015 tarih ve 6269635 sayılı Genel Yazı ile alt işveren tesciline ilişkin
2013/-83 sayılı e-posta talimatı uygulamadan kaldırılıp, ihale konusu işlerde iş bitim inde ihale
m akam ına m uhatap yazılan yazılarda asıl işverenin alt işveren çalıştırıp çalıştırm ayacağına ilişkin
soruya yer verilmem esi gerektiği talimalandırılmıştır.
Buna göre, ihale konusu işin bitirilm esinin ardından, işin bitirildiği hususu ile ilgili ihale
makamı ile yapılan yazışm alarda kullanılm akta olan ve 2011-13 sayılı G enelge ekinde yer alan
(Ek-11) form u sözkonusu uygulam aya göre yeniden düzenlenmiş olup, bundan sonra
yazışm alarında bu formun kullanılması gerekmektedir.
Bilgi edinilm esini ve gereğini rica ederim.
Ahmet AÇIKGÖZ
Genel M üdür

Ek : Form (E k-11)

Bu belge. 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
A dres :M ithatpaşa Cad. N o : 7 Sıhhiye/A N K A RA
T e le fo n : 0312 458 70 20
Faks
: 0312 433 43 97
E-Posta: aidb@ sgk.gov.tr

A yrıntılı Bilgi: G ökhan TU N A D aire Başkanı
Asgari İşçilik D aire Başkanlığı
W cb :\vwvv. sgk.gov.tr

TC.

SOSYAL GÜVENLİK K U RU M U BAŞKANLIĞI
.................................. Sosyal G üvenlik İl M üdürlüğü
......................... Sosyal G üvenlik M erkez M üdürlüğü

E k : 11

Sayı : ..................../
Konu : İhale Konusu İş

..../ ..... / .

İA DELİ TA AHHÜTLÜ

M üdürlüğüm üzde/M erkezim izde ........................................ sicil sayılı dosyada işlem
gören ve M a k a m ın ız c a ............................................................................................. adına ihale edilen
“ .................................................................................. ” i ş i .... / ..... / ......... tarihinde 5510 sayılı Kanun
kapsam ına alınmıştır.
Söz konusu ihaleli işle ilgili tem inatın iadesine esas ilişiksizlik belgesinin
düzenlenebilmesi için;
1- İhaleli işin konusunun,
2- İşin yer teslim tarihinin,
3- K esin olarak biliniyorsa fiilen işçi çalıştırm aya başlanılan tarihin,
4- İşin bitirildiği tarihin,
5- Geçici kabulün noksansız yapılm ış olup olmadığının, noksansız yapılm ış ise tarihinin,
6- Geçici kabulde noksan veya kusurlu işlerin tespiti halinde, hangi tarihe kadar işçi
çalıştırılarak noksanların giderildiğinin,
7- K esin kabulün yapılm ış olup olmadığının, yapılm ış ise tarihinin,
8- K D V hariç, malzem e fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli ayrı ayrı belirtilm ek suretiyle
yükleniciye ödenen/ödenmesi gereken toplam istihkak tutarının,
9- İhale konusu işle ilgili olarak idareniz tarafından yükleniciye m alzem e verilm iş olup
olmadığının, verilm iş ise, hangi m alzem eden ne kadar verildiğinin ve sözleşme yılı
fiyatlarıyla bu m alzem elerin tutarının,
10- İhale konusu işin ikmali için yükleniciye idare tarafından m akine verilmesi halinde;
a) M akinenin operatör, akaryakıt ve bakım ının yüklenici tarafından mı, yoksa idareniz
tarafından mı karşılandığının,
b) M akine için kira bedeli kesilip kesilmediğinin,
11- M akine ve el ile (insan gücü) yapılan işlerde iş kısım ları ayrı ayrı belirtilm ek suretiyle
oranlarının,
12- İhale konusu işte yabancı menşeili firm aların da bulunm ası halinde, bu firm aların
yaptıkları işlerin niteliği ile parasal tutarlarının,
13- Tem inat m iktarının ve nevinin (tem inat olarak banka tem inat m ektubu alınmış ise
süresinin bitim tarihinin),
14- İhale m akam larınca istihkak ödenmeksizin;
a)
Çıkan hurda m alzem e karşılığında yapılan yıkım /söküm işlerinde hurda m alzem enin
bedelinin,
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b)
Yüklenici tarafından çıkan hurda m alzem e karşılığında ihale m akam ına bedel
ödenm ek suretiyle yapılan ihale konusu işlerde, işverence hurda m alzem e için ödenen tutar ile
yıkım /söküm gibi işçilik içeren işlerin m aliyet bedelinin,
ayrı ayrı m addeler halinde bildirilmesi,
Ayrıca, idarenizce onaylanm ış olm ak kaydıyla; son hak ediş raporunun im alat ve birim
fiyatlarını gösterir iç sayfaları ile birlikte tamamının, fiyat analizlerinin, metraj çarşaf
listelerinin, k eşif cetvellerinin (m iktar X birim fiyat tutarını gösteren listelerin), yeni fiyat
zaptı analizlerinin; anahtar teslim i şeklinde yapılan ihalelerde iş cinsleri ve parasal değerleri
veya pursantajlarının (parasal yüzdesinin) eksiksiz olarak M üdürlüğüm üze/M erkezim ize
gönderilmesi,
gerekmektedir.
Söz konusu bilgi ve belgelerin, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
verilm em esi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci m addesinin birinci fıkrasının (f) bendi
uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
D iğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı
m addesine istinaden K urum um uzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi
verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde kesin tem inatının iade edilmemesi
gerekmektedir. Aksi halde idareniz hakkında genel hüküm lere göre işlem yapılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

İl M üdürü/
İl M üdürü a.
İl M üdür Yrd.
M erkez M üdürü/
M erkez M üdürü a.
M erkez M üdür Yrd.
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