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İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran işverenlerin, sigortalıları hizmet akdi sona ermeden kendilerine ait diğer bir
işyerinde çalıştırmaları halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle
idari para cezası uygulanmamaktadır.
Bu durum, e-sigorta yoluyla verilen işe giriş bildirgelerinde “İstisnai Durum Bildirim
Tablosu”nda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da
başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” seçeneği,
işten ayrılış bildirgesinde ise işten ayrılış nedeni “16- Nakil” seçeneği işaretlenerek
yapılmakta olup söz konusu programlara, aynı işverenin diğer bir işyeri olup olmadığının
tespiti açısından gerçek kişi işverenler için TC kimlik numarası, tüzel kişi işverenler için vergi
kimlik numarası kontrolü konulmuştur.
Buna göre, işverenler işyerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer
işyerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler ise;
Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış
nedeni “16-Nakil” ise, işten ayrılış menüsünde sigortalının “Nakil Gideceği İşyeri Sicil”
alanına 26 haneli işyeri numarasını (“Mahiyet kodu” 1 hane, “İşkolu kodu” 4 hane, “Ünite
kodu” 4 hane, “Sıra numarası” 7 hane, “İl kodu” 3 hane, “İlçe kodu” 2 hane ve “Kontrol
numarası” 2 hane, “Aracı kodu” 3 hane) yazarak işten ayrılış bildirgesini vermeleri
gerekmektedir.
Sigortalının işten ayrılış bildirgesi düzenlendikten sonra nakil olarak gideceği
işyerinden işe giriş bildirgesi verilecek olup işe giriş bildirgesinde “Naklen ve hizmet akdi
ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta
müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” seçeneği işaretledikten sonra
“Nakil geldiği işyeri sicil” alanına 26 haneli işyeri numarasını yazarak işe giriş bildirgesini
düzenlemeleri gerekmektedir.
Bu şekilde sigortalının işverene ait başka bir işyerine nakli sebebiyle düzenlenen işten
ayrılış bildirgesi ve işe giriş bildirgelerinde işverenin gerçek kişi olması halinde TC kimlik
numarası, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasının uyuşmaması durumunda, işe
giriş ve işten ayrılış bildirgeleri nakil olarak değerlendirilmeyerek, işe giriş bildirgesinin geç
verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.
Sigortalı nakli yapılabilmesi için işverenin aynı anda en az iki işyerinin bulunması ve
bu işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında aktif ve sigortalı çalıştırılan işyerleri olması,
sigortalının nakil olabilmesi için de işe giriş bildirgesinde işten ayrılış tarihinin verildiği günü
takip eden tarihin yazılmış olması gerekmektedir.
Kamu işyerlerinin vergi kimlik numarası farklılık arz ettiğinden sigortalı nakli
uygulaması “1” ve “3” mahiyet kodlu işyerleri için işyeri numarası alanı girilmeksizin
yapılmaya devam edilecektir.
İşverenlere saygıyla duyurulur.
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