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KONU: SGK AÇISINDAN İŞYERİNİN DEVRİ, İNTİKALİ VE NAKLİ.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 11. maddesinde, 01.09.2012
tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği ile Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 33. ncü maddesinde
işyerinin, devri, intikali ve nakli halinde
yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
1- Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin;
a) Faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi hâlinde nakleden
işverence; başka bir işverene devredilmesi hâlinde ise devralan işverence; nakil veya
devir tarihini takip eden on gün içinde,
b) İşverenin ölümü ile işyerinin mirasçılarına intikali hâlinde ise mirasçılarınca, ölüm
tarihinden itibaren üç ay içinde, işyeri bildirgesi verilir.
2- İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri
bildirgesi verilmez. Ancak, nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve
yeni üniteye bir yazı ile bildirilir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil
numarasını bildirir. Eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve
belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulur.
3- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi,
birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların
ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması
halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden on gün içinde bu durumların
işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. İşyeri bildirgesi, e-sigorta kanalıyla
alınması sağlanıncaya kadar, Kuruma elden verilir veya posta yoluyla gönderilir.
Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya
da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda, yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecek,
eski işyeri dosyası üzerinden işlemler devam ettirilecektir.
İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri
bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev
alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası
tescil edilecektir.
İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni
ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde eski işyeri
dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilecek ve yapılan bildirim üzerine eski
işyeri dosyası kanun kapsamından çıkartılacaktır.
İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni
adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü
üniteye yazı ile bildirilecektir. Bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında işyeri devri, intikali, nakli vb. işlemleri olan
işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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