
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci (birinci, ikinci, beşinci ve dokuzuncu fıkraları) ve 32 

nci maddeleri (R.G: 12/05/2010-27579) 

 

İşyeri bildirgesi 

MADDE 27 – (1) 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.  

 

(2) Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal 

etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenir. 

   

(5) Şirketlerin kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak 

sigortalı sayısını ticaret sicil memurluklarına bildirmesi üzerine, ticaret sicil memurluklarınca 

ilgili üniteye gönderilecek bu bildirime istinaden, işyeri ünitece tescil edilir. Bu durumda 

şirketlerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. 

  

(9) Süresi içinde verilmeyip sonradan verilecek işyeri bildirgesi, Kurumca aksi 

kararlaştırılmadığı sürece kağıt ortamında elden veya posta yoluyla Kuruma verilir.  
 

Tespit veya resmî belgelere istinaden tescil 

MADDE 32 – (1) İşveren tarafından işyeri bildirgesinin verilmemiş olması hâlinde, işyeri; 

 

a) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler 

sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlere, 

  

b) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları 

soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya Kanunun 8 inci maddesinin yedinci 

fıkrasına göre kamu idareleri ile Kanunun 100 üncü maddesine göre 5411 sayılı Kanun 

kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişilerden, kamu 

idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci ve 

dördüncü fıkralarına göre Kuruma yapılacak bildirimlerden veya ruhsat vermeye yetkili 

mercilerden alınan bilgilere, 

 

c) Mahkeme kararlarına,  

 
istinaden re’sen tescil edilir. 


