
3.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI 

ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

   

5510 S.K. MD. 11 

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı 

tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve 

bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma 

yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma 

bildirmek zorundadır.  

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan 

bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, 

yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali 

halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle 

yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir 

adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan 

sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.  

 

SSİY MD.  27 

İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi 

kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri 

kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle 

yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma e-sigorta ile 

göndermek zorundadır. Şu kadar ki, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce düzenlenecek işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile 

alınması sağlanıncaya kadar, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma elden 

verilir veya posta yoluyla gönderilir.  

 
SSİY MD. 28 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan 

işyerlerine, Kurumca ‘Ünite kodu’, ‘Saymanlık ve kurum numarası’, ‘İl kodu’, ‘İlçe kodu’ ve 

‘Kontrol numarasını’ ihtiva eden işyeri sicil numarası verilir ve bu numara işverene tebliğ edilir.  

a) Saymanlık ve kurum numarası; oniki haneli olup altı hane saymanlık numarası ve altı 

hane kurum numarasından oluşur. Saymanlık numarasının ilk iki hanesi saymanlığı, takip eden 

iki hanesi sigortalının çalıştığı işyerinin bulunduğu ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu ifade eder. 

Kurum numarası ise sigortalıyı çalıştırılan kamu kurumunu ifade etmek üzere Kurumca verilir.  

b) İl kodu, ilçe kodu ve ünite kodu; bu maddenin birinci fıkrasında açıklanan esaslar 

çerçevesinde bu işyerleri için de verilir. 



Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan 

kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara, 

işyerleri için verilen işyeri sicil numarası yanında ayrıca işveren numarası da verilebilir. Bu 

numara, gerçek kişi işverenlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı uyruklu gerçek 

kişi işverenlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek numara, tüzel kişi 

işverenlerde ise vergi kimlik numarasıdır.  

 

SSİY MD. 29 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan 

işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece 

istenir.  

Bu madde de verilmesi istenen belgelerden ilgili kurumlardan elektronik ortamda 

alınanlar Kurumca istenmez. 

  

SSİY MD. 33   
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların 

çalıştırıldığı işyerlerinin; 

a) Bağlı bulundukları saymanlığın değişmesi durumunda, işyerinin tesciline esas 

değişiklik bilgileri işverence, saymanlık değişiklik tarihini takip eden on gün içinde,  

b) Başka bir kamu idaresine devri veya birleşmesi hâlinde, devir alan veya birleşen kamu 

idaresince, durumun dayanağı bilgi ve belgelerle birlikte, devir veya birleşme tarihini takip eden 

on gün içinde,  

c) Yeni bir kamu idaresi adı altında birleşmesi durumunda, yeni kurulan kurumca, 

birleşme tarihini takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi verilerek, ayrıca birleşmeye ilişkin 

bilgi ve belgeleriyle birlikte aynı süre içinde,  

d) Aynı il içindeki adres veya isim değişiklikleri, dayanağı bilgi ve belgeleriyle birlikte 

değişiklik tarihini takip eden on gün içinde, 

e) Özelleştirilmek suretiyle satışının yapılması hâlinde, satışı yapılan kurumca satış 

işleminin onaylandığı tarihi takip eden on gün içinde ilgili belgeleriyle birlikte, 

yazılı olarak Kuruma bildirilir. 

 

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

(3.1) İşyeri bildirgesinin verilmesi gereken süre 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran 

işverenlerin, örneği EK:2’de yer alan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte 

Kuruma vermeleri gerekmektedir.  

(3.2) İşyerinin tescili 

Maaş ödemeleri Saymanlıklarca yapılan Kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk dairelerinin her 

biri ayrı işyeri olarak tescil edilebileceği gibi, istenilmesi halinde tahakkuk dairelerinin birleştirilmesi 

suretiyle bir veya birkaç işyeri olarak da tescil edilebilecektir. 



(3.3) İşyerinin re’sen tescili 

İşveren tarafından işyeri bildirgesinin verilmemiş olması halinde, işyeri Kurumca re’sen tescil 

edilir. Bu durumda 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 

bendine göre idari para cezası uygulanacaktır. 

(3.4) İşyeri bildirgesinin internet üzerinden gönderilmesi 

İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran 

işveren, işyeri bildirgesini e-sigorta ile Kuruma göndermek zorundadır. İşyeri bildirgesinin internet 

ortamında düzenlenerek gönderilmesinden sonra bilgisayardan alınan sıra numaralı çıktısı ıslak imza ile 

onaylanarak Kuruma gönderilecektir.  

İşyerinin internetten tescil edilmesi işlem adımları aşağıda belirtildiği gibidir: 

a) Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını kullanmak suretiyle sisteme giriş yapacaktır. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının geçerli bir numara olduğunun doğrulanmasından 

sonra, bu numara ile işyeri tescil uygulamasına girilecektir. Uygulama ile onay aşamasına kadar işyeri 

tescili oluşturulabilmekte, düzeltilebilmekte veya silinebilmektedir. Onaylanan belge üzerinde herhangi 

bir değişiklik yapılması mümkün değildir.  

İnternet ortamında gönderilen işyeri bildirgesinin sıra numaralı bilgisayardan alınan çıktısı, ıslak 

imza ile onaylı bir şekilde Kuruma gönderilir. Kuruma verilecek ıslak imzalı ve onaylı işyeri bildirgesine 

göre işyeri dosyası açılarak, işyeri sicil numarası ve tahakkuk / tediye ile ilgili kamu görevlileri adına 

oluşturulan kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi yazıyla ilgili Kamu İdaresine bildirilir.  

Kamu idarelerine verilen işyeri sicil numarasındaki;  

a) Ünite kodu, işyerinin işlem gördüğü ünitenin kodunu, 

b) Saymanlık numarası, oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının ilk altı hanesini, bu 

numaranın ilk iki hanesi saymanlığı, takip eden iki hanesi, sigortalının çalıştığı işyerinin bulunduğu ili, son 

iki hanesi ise ilçe kodunu, 

c) Kurum numarası, oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının son altı hanesinde gösterilen 

ve sigortalı çalıştırılan kamu kurumunu ifade etmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen numarayı, 

ç) İl kodu, işyerinin bulunduğu ile ait trafik kod numarasını, 

d) İlçe kodu, işyerinin bulunduğu ilçenin ilçe kod numarasını,  

ifade eder.  

Kamu idarelerinin tescili için, işyeri bildirgesinin verilmesi yeterli olup, ihtiyaç duyulan belgeler 

Kurumca yazı ile ayrıca istenilecektir. 



(4.1) Aynı kamu kurum ve kuruluşunda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 

bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıştırılması halinde işyerlerinin tescili 

Aynı kamu kurum ve kuruluşunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 

(c) bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıştırılması halinde, (a) bendi kapsamına giren sigortalılar için 

ayrı, (c) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri dosyası 

tescil edilecektir. 

(4.2) İdari para cezaları 

İşyeri bildirgesinin, belirlenen şekle ve bu Tebliğde belirtilen usule uygun verilmemesi veya bu 

Tebliğde belirtilen sürelerde Kuruma verilmemesi hallerinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendine göre, 

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için aylık asgarî ücretin 

üç katı tutarında, 

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgarî ücretin iki katı tutarında, 

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgarî ücret tutarında, 

idarî para cezası uygulanacaktır. 

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan 

tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları 

soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler 

hariç olmak üzere, söz konusu bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra işverenlerce kendiliklerinden 

verilmesi halinde, birinci maddede belirtilen cezalar üçte ikisi oranında uygulanacaktır. 

 

 


