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

ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

5510 S. K. MD. 8 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak 

işverenler, bu kapsamda ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, 7 nci maddenin birinci 

fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren, onbeş gün içinde sigortalı işe giriş 

bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen 

tayin ve görevlendirmelerde bildirim yapılmaz.  

 

SSİY MD. 11 

İşverenler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının; 

b) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, göreve başladıkları veya okullarında 

öğretime başladıkları tarihten, kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayanlar ise bu tarihten itibaren sigortalı 

sayılırlar ve bu tarihten itibaren on beş gün içinde, 
Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlüdür.   

 

5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, 

Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ (III-E) 

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

sigortalılıkları, aşağıda belirtilen hallerden itibaren başlar. 

1) Kamu idarelerinde ilk defa veya tekrar çalışmaya başlayanlar göreve başladıkları, 

2) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile polis 

akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyanlar öğrenime 

başladıkları, 

3) İkinci maddede belirtilen okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayanlar ise Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel 

Müdürlüğü hesabına okumaya başladıkları,  

tarihten itibaren sigortalı sayılırlar ve bu tarihlerden itibaren on beş gün içinde Ek-1 deki sigortalı 

işe giriş bildirgesi ile Kuruma e-sigorta yoluyla bildirimleri yapılır. 

Bunlardan, yer değiştirme suretiyle farklı işyerine atananlar ile bir kurumdan diğer kuruma 

naklen atanarak çalışmaya başlayanlar için sigortalı işe giriş bildirgesi verilir. Ancak, aynı kamu idaresinin 



farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi ile bildirim 

yapılmaz.  

 


