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 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu 
idarelerince, Kanunun 11. maddesi gereğince işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile Kurumumuza gönderilmesini müteakip işyeri 
dosyası açılarak işyeri sicil numaraları ile kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri işverenlere gönderilmektedir.  
 Uygulamaya yönelik olarak kamu idarelerine gönderilen işyeri tescil yazılarımızda belirtildiği üzere, işverenlerin 5510 
sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerden, atıfta bulunduğu Kanun hükümlerinden, bunların dışında mer'i mevzuattan ve genel 
hükümlerden kaynaklanan tüm hak ve alacakları ile yükümlülüklerine uygun davranılmaması halinde doğabilecek zararlardan 
yetkili kılınan personelin kişisel mali ve cezai sorumluluğu dışında ayrıca takip ve kontrol yükümlülüğünden kaynaklanan 
kurumsal sorumluluğu bulunmaktadır. 
 İşyeri tescil işlemi yapıldıktan sonra kamu idarelerince, işyeri tescil bilgilerinde yer alan yönetici bilgileri ile personel, 
tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu görevlilerine ait kullanıcı bilgilerinde görevden alınması, nakil olması veya herhangi bir sebep 
dolayısı ile bu girişleri yapamayacak olması durumunda, işyeri yönetici ve kullanıcı değişiklik talepleri ise Kesenek Bilgi 
Sisteminde bulunan “Kullanıcı ve Yönetici Değiştirme Uygulaması” üzerinden e-sigorta ile gönderilen değişiklik formalarının 
ıslak imzalı olarak gönderilmesini müteakip Kurumumuzca onaylanması suretiyle  gerçekleştirilmektedir. 
 Ancak Kurumumuzca yapılan incelemede, kamu idarelerine ait işyeri tescil kayıtlarında tanımlı yönetici ve kullanıcı 
sigortalıların herhangi bir nedenle ilgili kamu idaresinden ayrılmasına karşılık  kurumunuz merkez ve taşra teşkilatında 
yönetici ve kullanıcı bilgisi değişikliği yapılmadığı tespit edilmiştir. 
 Yönetici ve kullanıcı bilgisinin güncellenebilmesi için, işyeri tescil işlemi yapıldıktan sonra  işyeri tescil bilgilerinde yer alan 
1. ve 2. yönetici ile tahakkuk, tediye ve personel işlemlerinde sorumlu kamu görevlileri adına oluşturulan 1. kullanıcı, 2. 
kullanıcı ve 3. kullanıcının herhangi bir nedenle değişmesi veya güncel olmaması durumunda, işyeri yönetici ve kullanıcı 
değişiklik taleplerinin  Kesenek Bilgi Sisteminde bulunan “Kullanıcı ve Yönetici Değiştirme Uygulaması 
(https://uyg.sgk.gov.tr/KurumTescil4c/)” üzerinden e-Sigorta kanalıyla bildirilmesi, değişiklik formlarının da Kurumumuzca 
onaylanmak üzere ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir. 
 Bu nedenle, kamu idarelerine ait SGK e-Tebligat işlemlerinde  güvenliğinin sağlanabilmesi için yönetici ve kullanıcı 
değişikliğinin ekteki kılavuzlarda açıklandığı şekilde Kesenek Bilgi Sisteminde bulunan “Kullanıcı ve Yönetici Değiştirme 
Uygulaması (https://uyg.sgk.gov.tr/KurumTescil4c/)” üzerinden değiştirilerek gönderilmesi ve söz konusu değişiklik formlarının 
onaylanmak üzere ıslak imzalı olarak,  
Kamu idaresi bilgi ekranında (https://kesenek.sgk.gov.tr/KesenekWeb/) 1. kullanıcı veya 2. kullanıcı bilgileriyle (kullanıcı adı 
ve şifre) giriş yapılarak, kurum adının ve  işyeri tescil kısmında işyeri adres (adres, telefon, vergi numarası, muhasebat 
numarası, bütçe durumu, teşkilat yapısı, bağlı olduğu saymanlık vb.)  bilgilerinin güncel olup olmadığının sorgulanması, güncel 
olmayan bilgilerin üst yazı ekinde, 
 Kurumumuz Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilmesi hususunda, 
 
 Kamu idarelerine ve ilgililere önemle duyurulur. 
 
 
 


