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KONU: Hisse Devri, Katılım, Birleşme ve Adi şirkete Yeni Ortak Ekleme İşlemlerinde 
SGK İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilecektir.  

 
 

 

ÖZET 
 

S.G.K. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 24641420 sayılı genel yazısı ile Hisse devrine 
ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri 
bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda S.G.K.’ya gönderilmesi uygulaması 
getirilmiştir. 

 
 

SGK İŞYERİ DEVİR İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI 
 
5510 sayılı Kanunun 11.  Maddesinin 4. fıkrasında yer alan düzenlemede; “29/6/1956 tarihli ve 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya 
diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi 
şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on 
gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır. 

 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı 

çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden 
işveren, Kanunun 11. maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini 
SGK’ ya elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuştur. İşyeri bildirgesinin SGK’nın belirlediği 
şekilde süresinde verilmemesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır. 

 
İşverenler, nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerine ilişkin işyeri bildirgelerini      

e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamında elektronik olarak gönderebilmekte iken hisse 
devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri 
bildirgeleri manuel ortam da SGK’ya bildirilmekteydi. 

 
İlgili mevzuat bölümünde yapılan düzenlemeye göre hisse devrine ilişkin bildirimler ile 

katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgeleri e-Devlet 
üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderilecektir.  İşverenlerin idari para cezasına maruz 
kalmaması için belirtilen işlemlerin süresi içinde SGK’ya elektronik   ortamda gönderilmesine 
dikkat edilmesini öneririz. 

 

S.G.K. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 24641420 sayılı genel yazısı 
 
 

Bilgilerinize sunarız.  
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