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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
başvuru formuna iş yeri SGK kodu eklenmesi ayrıca işveren SGK kaydının istenmesi
gerekmektedir.(başvuru formuna doğru SGK kodunun yazıldığından emin olmak için)

Alt İşverenlik Sözleşmesi: işverenlerin 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.

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.’nın
üyesi olması gerekmektedir.

İşverenin üyeliği durumunda üyelik kaydı istenecektir.

Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm
mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla
yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. Kursların bitiminde protokolün tanımına
göre değişecek şekilde kursu başarıyla tamamlayan adaylar Yetkilendirilmiş Belgelendirme
Kuruluşlarında sınava girecektir.
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