
     

 

 

 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ 

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 

(C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI 

ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN  

 

İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ 



EKİM 2008 AYINDAN SONRA İLK DEFA SİGORTALI 

ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAK KAMU İDARELERİNİN 

 İŞYERİ TESCİLİ 

  İşyerlerinin tescili, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi ile 
Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, 5510 sayılı Kanunun 
“İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 
inci maddesi ile  düzenlenmiş olup, sözkonusu madde gereğince 
işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en 
geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma  vermekle 
yükümlü tutulmuşlardır 

 Buna göre, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim-
2008 ayından sonra  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlayacak Kamu İdareleri, 
işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları 
tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir. 

  



 GECİCİ 11 İNCİ MADDE GEREĞİ 

 KAMU İDARELERİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMİ  

 

 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 5434 sayılı 

Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran ve Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri 

çalıştırmaya devam edecek kamu idareleri; İşyeri Bildirgesini, 

en geç 24/10/2008 tarihine kadar Kuruma vermekle  zorunlu 

tutulmuş olup , Eylül ve Ekim 2008 aylarında bu kapsamda 

olan yaklaşık 40.000 Kamu İdaresinin işyeri tescil işlemleri 

gerçekleştirilmiştir.   

 



AYNI KAMU İDARESİNDE 4/A VE 4/C SİGORTALILARIN 

ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE İŞYERİ TESCİLİ  

     

  Aynı Kamu İdaresinde; 

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamına giren sigortalıların 

her ikisinin de  çalıştırılması halinde;     

 (a) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı,   

    (c) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı, 

   işyeri tescil işlemi yapılarak ayrı ayrı işyeri dosyası 

açılması gerekmektedir 

 

 



İŞYERİ BİLDİRGESİNİN  

    E- SİGORTA  

 İLE GÖNDERİLMESİ 
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İŞYERİ DOSYASININ AÇILMASI 
İŞYERİ SİCİL NUMARASI İLE  KULLANICI ADI VE ŞİFRELERİNİN 

BİLDİRİLMESİ 

 

• İnternet ortamında gönderilen işyeri bildirgesinin sıra numaralı 
bilgisayardan alınan çıktısının,  ıslak imza ile onaylı bir şekilde 
Kurumumuza gönderilmesini müteakip;  

     

    1-) Kamu idaresi adına işyeri dosyası açıldıktan sonra verilen 
işyeri sicil numarası,   

     

     2-) Aylık prim ve hizmet belgeleri, sigortalı işe giriş ve işten 
ayrılış bildirgelerinin internet ortamında gönderilmesi ile 
sigortalı tescil ve HİTAP işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 
verilen kullanıcı adı ve şifreleri 

  resmi yazı ile ilgili Kamu İdaresine bildirilir.  

 



İŞYERİ SİCİL NUMARASININ OLUŞTURULMASI 

 Kamu idarelerine verilen işyeri sicil numarasındaki;  
 
Ünite kodu: İşyerinin işlem gördüğü ünitenin kodunu, 
 
Saymanlık numarası: Oniki haneli saymanlık ve kurum 
numarasının ilk altı hanesi olup, ilk iki hanesi saymanlığı, takip eden 
iki hanesi işyerinin bulunduğu ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu ifade 
eder, 
 
Kurum numarası: Oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının 
ikinci altı hanesinde gösterilen ve kamu kurumunu ifade etmek üzere 
Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen numarayı, 
 
İl kodu: İşyerinin bulunduğu ile ait trafik kod numarasını, 
 
İlçe kodu: İşyerinin bulunduğu ilçenin ilçe kod numarasını,  
 
  ifade eder.  



İŞYERİ TESCİLİNDE MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİKLİKLER 

• Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 

belirtilen sigortalıları çalıştıran kamu idarelerinden; 

• 1-)Saymanlığı değişenler değişiklik tarihini takip eden on 

gün içinde yazılı olarak bildirilir.  

• 2-)İki veya daha fazla kamu idaresinin yeni bir kamu idaresi 

adı altında birleşmesi durumunda yeni kurulan kamu 

idaresinc , birleşme tarihini takip eden on gün içinde işyeri 

bildirgesi verilerek birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler ile 

birlikte gönderilir. 

• 3-)Faaliyette bulunduğu il den başka bir İl’e  nakledilmesi 

halinde işyeri bildirgesinin işyerinin nakledildiği tarihi 

takip eden 10 gün içerisinde kurumumuza gönderilmesi 

gerekmektedir. 
 



 

• 4-)Kamu idaresinin başka bir kamu idaresine devri veya 

birleşmesi hâlinde, devir alan veya birleşen kamu 

idaresince dayanağı bilgi ve belgelerle birlikte durum, 

devir veya birleşme tarihini takip eden on gün içinde 

Kuruma yazılı olarak bildirilir.    

    5-)Kamu idarelerinin aynı il içindeki adres veya isim 

değişiklikleri, dayanağı bilgi ve belgeleriyle birlikte 

değişiklik tarihini takip eden on gün içinde Kuruma yazılı 

olarak bildirilir.  

• 6-)Kamu idaresinin özelleştirilmek suretiyle satışının 

yapılması hâlinde satışı yapılan kurum, bu durumu satış 

işleminin onaylandığı tarihi takip eden on gün içinde ilgili 

belgeleriyle birlikte Kuruma yazılı olarak bildirir. 

 

 



KAMU İDARESİ 
 YÖNETİCİ VE KULLANICI DEĞİŞİKLİĞİ 

 TALEBİNE YÖNELİK İŞLEMLER 

 

• İşyeri tescil işlemi yapıldıktan sonra Kamu idaresinin; 

    

   a)Yöneticilerinin 

      b) 1 inci, 2 inci ve 3 üncü kullanıcı yetkisi verilen 

kullanıcıların, 

 

      değişmesi durumda  istenen değişiklik talepleri ilgili 

kamu idareleri tarafından Kesenek Bilgi Sistemindeki 

“Kullanıcı ve Yönetici Değiştirme Uygulaması” ile elektronik 

ortamda doldurulacak değişiklik formlarına göre 

yapılmaktadır. 
 



Kullanıcı ve yöneticilerin değişmesi 
durumunda bu uygulamaya girilerek 
elektronik ortamda değişiklik formu 

düzenlenecektir.  



Uygulamaya girildikten sonra açılan 
ekrandaki «Kullanıcı Değişikliği» 

başlığından giriş yapılarak açılacak 
«Sisteme Giriş» penceresinden mevcut 
kullanıcı adı ve şifreleri ile uygulamaya 

erişim sağlanacaktır. 



Değişiklik yapılması istenilen  yönetici ve 
kullanıcı başlığı seçilerek yeni yönetici ve 

kullanıcının  bilgilerinin girileceği değişiklik 
formuna erişim sağlanır.  

NOT: Değişiklik yapılacak 
her bir yönetici ve kullanıcı 

için ayrı ayrı  değişiklik 
formu düzenlenmesi 

gerekmektedir.  



Yeni yönetici veya 
kullanıcıya ait 

değişiklik formunda 
yer alan bütün 

bölümlerin eksiksiz ve 
güncel bilgiler 

kullanılarak 
doldurulmasını 

müteakip kaydet 
butonu ile elektronik 

ortamda  
Kurumumuza 

gönderilir. 



Formun doldurulması 
sonrası bilgilerin 

doğruluğuna ait onay 
verilecektir. 



Formun gönderileceği adres 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı  









1. ve 2. kullanıcı adı 
şifreleri  

KESENEK BİLGİ SİTEMİ-
Kamu İdaresi Bilgi 

Ekranı’nda bulunan 
 «Şifre Değiştirme» 

Başlığından 
yapılabilecektir. 

   



Sigortalı Tescil ve Hitap İşlemlerine yetlkili 3 .Kullanıcı adı şifresi  
KESENEK BİLGİ SİTEMİ-Sigortalı Tescil Uygulaması –Resmi işyeri bilgileri-Güvenlik Ayarları 

bölümünden gerçekleştirilecektir. 


