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ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN
SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ
Ercüment ÖZTÜRK*

I- TANIM
506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn kapsadýðý hal ve þartlar Kanunun
8. ve 82. maddelerinde düzenlenmektedir.
Sigortalý çalýþtýrýlan bir iþin veya iþyerinin baþka bir iþ verene devir olunmasý …
halinde , yeni iþveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu iþlerde çalýþan sigortalýlarýn
sigorta hak ve yükümleri devam eder(506 s. K. m. 8).
Sigortalýlarýn çalýþtýrýldýðý iþyeri devredilirse, eski iþverenin kuruma olan sigorta
primi ile gecikme zammý ve faiz borçlarýndan, ayný zamanda yeni iþveren de müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykýrý sözleþmeler muteber deðildir(506 s. K.m.82).
Bu hükümlerden anlaþýlacaðý üzere, bir iþyerinin devir veya intikalinden
bahsedilebilmesi için, faaliyet halinde iken bütün tesisat ve iþçileri ile birlikte diðer bir
iþveren tarafýndan devir alýnmasý lâzýmdýr.
Bir iþyerinin devri demek onun bütün hukuki neticeleriyle birlikte, yani aktifi ve
pasifi, iþçisi ve tesisatý ile birlikte faaliyet halinde bir baþkasýna geçmesi demektir. Bu
þartlarla yapýlan bir devir anlaþmasý, çalýþanlarýn hizmet akitlerinin kesiksiz olarak
devamý, yani yeni iþverenin bu akitleri tanýmasýný kapsayacaðýndan el deðiþtirme
sayýlacaktýr. Aksi halde, ilk iþveren kendi iþçilerinin akdini feshederek faaliyetini tatil
etmiþse ortada 506 sayýlý Kanunun tarifine uygun bir iþyeri kalmamýþ olacaktýr. Böyle
bir iþyerini sadece binasý, tesisatý, makina ve sair demirbaþlarý ile baþkasýna satmak
veya kiralamak hukuken mülkiyetin veya kullanma hakkýnýn devredilmesi demektir ki, bu durum el deðiþtirmenin varlýðýna yeterli sayýlmaz, çalýþanlarýn akdi baðlýlýklarýnýn da fiilen veya sözleþme ile devredilmiþ olmasý gerekir.
Yargýtay'ýn oturmuþ ve yerleþmiþ kararlarýnda(HD 21, E: 1996/003867, K:
1996/004020, T: 04.07.1996), "devir"den bahsedilmek için; iþyerinin iþler bir halde sigortalýlarý ile birlikte yeni iþverene geçmiþ bulunmasý gerekir. Ýþyerinin devrinde,
gerçekte iþyeri deðil, onun iþvereni deðiþmektedir ve yeni iþveren eskisinin ardasý
(halefi) olmaktadýr.Ýþyerinin kapatýlmasýndan sonra, yeni iþveren tarafýndan yepyeni bir
iþyeri olarak açýlmýþ bulunmasý iþyerindeki iþin iþverenin kendi sorumluluðu altýnda
baþkasýna yaptýrýlmasý, iþyerinin kira sözleþmesine son verilip boþaltýldýktan sonra
(*) SSK Baþkanlýk Sigorta Müfettiþi
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baþkasýna kiralanmasý, sadece iþyerindeki malzemelerin satýlmasý eski müteahhidin
sözleþmesi feshedilip geriye kalan iþin eksiltmeyle bir baþka müteahhide ihale edilmesi gibi durumlarda devirden söz edilememektedir.
II- BÝLDÝRÝM
Ýþyerinde sigortalý çalýþtýran, böyle bir iþyerini devir alan veya bu nitelikte iþyeri
kendisine intikal eden iþveren, Kanunun 8. maddesi gereðince vermekle yükümlü
olduðu "Ýþyeri Bildirgesini", iþyerinin kurulu olduðu yeri çevresine alan ilgili Üniteye
"alýndý belgesi" karþýlýðýnda doðrudan verir veya iadeli taahhütlü olarak gönderir. Ayný
iþverenin, birden fazla iþyeri kurmasý veya devir almasý yahut kendisine intikal etmesi
halinde iþyeri için ayrý bildirge düzenlenir(SSÝY m.5).
Ýþveren; iþyerinin devri durumunda en geç devir tarihinde iþyerini tescili bulunduðu üniteye yazýlý olarak bildirir(SSÝY m.12/a).
Bu hükümlere göre, iþyerini devir alan iþverenin, örneði Kurumca hazýrlanmýþ
bulunan 07.0800.002.00 kod numaralý iþyeri bildirgesini iki nüsha düzenleyerek iþyerinin kurulu olduðu yeri çevresine alan Kurum ünitesine vermesi veya taahhütlü
olarak göndermesi gerekmektedir. Bu bildirgenin, devir halinde devir tarihinden önce,
Kurum ünitesine verilmesi icabetmektedir.
Ýki nüsha olarak Kuruma verilen bildirgenin bir nüshasý "alýndý belgesi" yerine
geçmek üzere iþverene iade edilir.
Devir bildirgesiyle birlikte, iþyeri sicil numarasý deðiþtirilmeden, dosya üzerinde
devralýnan iþverene ait bilgiler kaydedilmekte, devir tarihinden itibaren, devralan iþveren üzerinden iþlemler sürdürülmektedir.
Ýþveren iþyeri bildirgesi ile birlikte;
 T.C kimlik numarasýný gösteren nüfus cüzdaný örneði,
 Ýkametgah belgeleri ile imza sirkülerini,
 Kayýtlý olduklarý meslek kuruluþlarýndan alacaklarý belgeleri,
 Tüzel kiþilerde hükmi þahsiyetin tescil edildiði Ticaret sicil gazetesi ile imza
sirkülerini,
 Ýþyeri açmak için aldýklarý ruhsat örneðini,
 Baðlý bulunduklarý vergi dairesinin adýný ve vergi hesap numarasýný gösterir
bir belgeyi,
 Adý ortaklýklarda tüm ortaklarýn onaylý T.C kimlik numarasýný gösteren nüfus
kayýt örneklerini ve ikametgah belgelerini,
 Ýþveren vekillerinin noterden onaylý vekaletnamelerini ve imza sirkülerini,
 Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik,
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Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanununa göre yetki
almýþ bulunan serbest muhasebecilerin veya serbest muhasebeci mali müþavirlerinin
Ek: 9 da belirtilen ilgili meslek kuruluþu tarafýndan onaylanmýþ belgesini,
 Diðer kurumlar uyarýnca tutmak zorunda olduklarý defterlerin türünü
gösteren resmi nitelikteki belgeyi,
Ýlgili Üniteye vermek zorundadýr.
III- BAZI ÝÞ VEYA ÝÞYERLERÝNDE EL DEÐÝÞTÝRME
a- Ýnþaat Ýþyerlerinde
1- Özel bir bina inþaatýný tümü ile yapmak üzere (yani anahtar teslimi þartýyla)
sahibinden alan müteahhit akdin feshedilmesi, inþaatýn mühürlenmesi vs. gibi sebeplerle inþaatý yarým býrakýr veya býraktýrýlýrsa, kalan iþlerin mülk sahibi tarafýndan
çalýþtýrýlan iþçilerle tamamlanmasý veya baþka müteahhitlere verilmesi halinde, bir iþverenden diðerine hukuki neticeleriyle devir bahis konusu olmayacaðýndan el
deðiþtirme yapýlmayacak, iþe devam eden veya iþi ikmal eden adýna ayrýca dosya açýlmasý için "Ýþyeri Bildirgesi" verilmesi gerekmektedir.
Uygulamada genellikle yarým kalmýþ inþaatlarý kendi adýna dosya açtýrarak
ikmal eden mülk sahibi veya müteahhitlerin ya da müteahhitlerden (iþverenlerden)
biten bir binanýn baðýmsýz bölümlerini satýn alan kiþilerin (iþveren konumunda olmamalarýna karþýn) yapý kullanma izin belgesi almak amacýyla SSK'ya baþvurarak "borcu
yoktur" yazýsý istedikleri, ilk dosyanýn iþvereninin veya müteahhidin Kuruma borçlu
olmalarý sebebiyle iliþiksizlik belgesinin verilmediði görülmektedir.
Biten bir binanýn baðýmsýz bölümlerini satýn alanlara, baðýmsýz bölümü satýn
aldýklarýný kanýtlamalarý ve istekleri halinde borcu yoktur yazýsý verilebilmesi için
ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammý ile birlikte hem prim borcunun,
hem de yapýlan araþtýrma (deðerlendirme) sonucunda hesaplanan fark tutarýn, satýn
alýnan baðýmsýz bölümüne düþen kýsmýnýn borcu yoktur yazýsý isteyen kiþilerce iþveren
nam ve hesabýna ödenmiþ olmasý gerekmektedir.
Söz konusu tutarlarýn satýn alýnan baðýmsýz bölümüne düþen kýsmý ise, prim
borcu için ayrý, fark tutar için ayrý olmak üzere, bunlara iliþkin tutarlarýn yapýnýn tüm
alanýna bölünmesiyle çýkan rakamýn baðýmsýz bölümün alaný ile çarpýlmasý sonucu
bulunmaktadýr. Buna göre verilecek borcu yoktur yazýlarýnda, bu yazýnýn tüm binayý
kapsamadýðý ve binanýn hangi bölümü ve ne kadarlýk kýsmý için verildiði belirtilmektedir(T. 12.12.1997, S. 16-150 Ek Genelge).
Baðýmsýz bölümle ilgili borcu yoktur yazýlarý için "Ýþyeri Bildirgesi" verilmesine
luzum bulunmamaktadýr. Burada baðýmsýz bölümü satýn alanýn yükümlülüðü iþveren
nam ve hesabýna kendi payýna düþen fark tutarýn ödenmesidir.
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2- Ýhale Konusu Ýþlerde
Ýhale konusu olup, müteahhit tarafýndan ikmal edilmeyerek yarým kalmýþ iþlerin
ihale makamý tarafýndan müteahhit nam ve hesabýna veya doðrudan doðruya ikmal
edilmesi veya ihale yoluyla baþka bir müteahhide yaptýrýlmasý halinde el deðiþtirme
iþlemi yapýlmamakta, ayrý iþyeri dosyasý açýlmamaktadýr. Ayrýca yine ihale konusu
iþlerde müteahhidin ihale makamýndan izin almadan veya ihale makamýnýn müsaadesine dayalý olarak iþi bir baþkasýna devretmesi durumunda da el deðiþtirme iþlemi
yapýlmamakta, iþi kýsmen yapmak üzere devralanlar "aracý" kabul edilmektedir.
Ancak ihale konusu iþin eksik kalan kýsmýnýn daha sonra düzenlenen sözleþmeye istinaden iþi devir alan tarafýndan yapýlmasý ve üstlenilen kýsýmlar için ayrý ayrý
teminat alýnmasý halinde, iþin devrine idarece muvafakat edildiðine iliþkin yazýlý sözleþmenin ibraz edilmesi ve bu sözleþmede, iþin önceki kýsýmlarýndan dolayý iþi devir
alanýn sorumluluðunun bulunduðu hususunda herhangi bir hükme yer verilmemesi
þartýyla; iþi devir alan adýna ayrýca yeni "Ýþyeri Bildirgesi" verilerek iþyeri dosyasý açýlacak eksik kalan kýsýmlar ile ilgili iþlemlerin açýlacak bu dosyadan yürütülmesi gerekmektedir(T.10.02.2004, S. 16-312 Ek Genelge).
Buna göre, ihale konusu iþi devreden firma için devir tarihine kadar, devralan
firma için devir tarihinden iþin kesin kabul tarihine kadar aldýðý KDV hariç toplam
istihkak tutarýna bu iþ için belirlenen asgari iþçilik oraný uygulanmak suretiyle Kuruma
bildirilmiþ olmasý gereken asgari iþçilik miktarýnýn saptanarak Kuruma bildirilmiþ olan
prime esas kazanç miktarý, saptanandan fazla ise, ihbar, þikayet ve þüphe de
olmadýkça, dosya iþlemden kaldýrýlmaktadýr.
Devir tarihinden önceki ve sonraki süre için ayrý ayrý iþyeri dosyasý açýlan iþyerlerinin ön deðerlendirme ve araþtýrma iþlemi ile gerektiðinde iþin yürütümü için
gerekli olan asgari iþçilik miktarýnýn tespiti hususunda düzenlenen müfettiþ raporlarý
üzerine yapýlacak iþlemlerin, iþin devredildiði tarihten önceki ve sonraki sürelerde
bildirilen iþçilik miktarlarý her bir iþveren yönünden ayrý ayrý nazara alýnarak sonuçlandýrýlmaktadýr.
Ýhale konusu iþe ait devir sözleþmesinde iþin önceki kýsýmlarýndan dolayý iþi
devir alanýn sorumluluðunun bulunduðu hususunda hükme yer verilmiþ olmasý halinde,
ihale konusu iþin devredildiði tarihten sonraki süre için iþi devir alan yeni iþveren adýna
evvelce ayrý bir iþyeri dosyasý açýlmamýþ (tek iþyeri dosyasý üzerinden iþlem görmüþ)
ise, iþi devir alan tarafýndan daha önceki iþveren adýna açýlmýþ olan iþyeri dosyasýndan yapýlmýþ olan bildirimler ile ilgili olarak iþi devir alan adýna yeni iþyeri dosyasý açýlmamasýný ve geriye yönelik aktarma iþlemi yapýlmamakta, yapýlmasý gereken
öndeðerlendirme ve araþtýrma iþlemlerinin (her iþverene ödenen istihkak tutarýna yaptýklarý iþe iliþkin asgari iþçilik oranýnýn % 25 eksiði uygulanarak ve her bir iþverenin
kendi dönemine ait bildirimler ayrý ayrý nazara alýnarak) baþlangýçta açýlmýþ olan iþyeri
dosyasýndan yapýlmaktadýr(T. 11.11.2004 S.16-324 Ek Genelge).
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b- Diðer Geçici ve Mevsimlik Ýþler
Fabrika, silo, depo, antrepo, liman, istasyon gibi devamlý iþverenlerine ait olup,
bunlarýn iþverenleri tarafýndan iþçi çalýþtýrýlmaksýzýn ihale, pazarlýk veya sair usullerle
müteahhitlere verilen taþýma, yükleme, boþaltma, istifleme, balyalama gibi iþler yýllýk
veya mevsimlik olarak yapýlan sözleþmelerle veriliyorsa, her yeni sözleþme konusu
baðýmsýz bir iþ sayýlacaðýndan, müteahhitlerin birbirine iþ veya iþyeri devretmesi bahis
konusu deðildir. Bu sebeple el deðiþtirme hali doðmayacak ve her iþin iþvereni 506
sayýlý Kanun bakýmýndan ayrýca yükümlü tutulacaktýr.
Bu kabil iþlerin her yýl veya her mevsim ayný müteahhide verilmesi halinde de
her ihale konusu iþ müstakil olduðundan, her iþin ayrýca "Ýþyeri Bildirgesi" verilerek tescili gerekmektedir.
c- Apartman, Ýþ Haný ve Pasaj Gibi Ýþyerleri
Kapýcýlýk, kalorifercilik, odacýlýk gibi hizmetlerin görülmesi sebebiyle 506 sayýlý
Kanunun uygulandýðý apartman, iþ haný ve pasaj gibi iþyerlerinin tüm olarak baþka
kiþilere devir veya intikal etmesi halinde diðer devamlý iþyerlerinde olduðu gibi el
deðiþtirme iþlemi uygulanacaktýr.
Kat Mülkiyeti Kanununa tabi bir apartmanýn baðýmsýz bölümlerinden bir veya
birkaçý sahip deðiþtirirse, iþyerinin tümü ile el deðiþtirmesi bahis konusu olmadýðý için,
sadece kat malikleri listesinde isim deðiþikliði yapýlmakla yetinilecektir.
d- Þirketlere Ait Ýþyerlerinde
Ticari þirketler tüzel kiþiliðe sahiptir. Bir þirkete ait iþyeri baþka bir tüzel veya
gerçek kiþiye devredilirse el deðiþtirme bahis konusudur. Ýþveren þirket, Ticaret
Kanunundaki hükümlere uygun olarak baþka bir þirket çeþidine dönüþürse, örneðin
limited þirket iken anonim olursa, bu takdirde iþverenin tüzel kiþiliði de deðiþmiþ olacaðýndan, ona ait iþyerlerinin de el deðiþikliðine tabi tutulmasý icabeder.
Adi þirketlerde ise ortaklarýn her biri ayrý ayrý iþveren sayýldýðýndan, ortak
sayýsýnýn fazlalaþmasý el deðiþtirme niteliðinde olduðundan, yeni ortaðýn iþyeri bildirgesi vermesi gerekir.
Öte yandan, ortak adedinin azalmasý veya çoðalmasý, iþveren adedini
deðiþtiren bir husus olduðundan, istenecek yükümlülükler ayrý ayrý nazara alýnmak
üzere, iþyeri dosyalarýndaki iþveren listesinde gerekli deðiþiklikler yapýlacaktýr.
Þirketlerin birbirleriyle birleþerek tüzel kiþiliði haiz baþka bir þirket kurmalarýna
veya bir kaçýnýn diðer bir þirkete katýlmalarýna "Birleþme" denilmektedir.
55

TÜHÝS

ÞUBAT - MAYIS 2006

Buna göre, bir þirket bir veya birkaç þirkete aktif ve pasifiyle katýlarak, katýldýklarý þirketin bünyesinde eriyebilir. (Ýnfisah) Baþka bir ifadeyle bir þirketin tüzel kiþiliði
devam ederken, diðer þirketin bu þirketin bünyesinde erimesi nedeniyle (kendisine
katýldýðý için) tüzel kiþiliði ortadan kalkmýþ bulunmaktadýr.
6762 s. Türk Ticaret Kanununa göre birleþme; bir þirketin diðer bir þirkete bütün
aktif ve pasifiyle birlikte katýlmasý ve bu katýlým neticesinde, kendi tüzel kiþiliðini kaybetmesi þeklinde olmaktadýr.
Ayný Kanunun "Tasfiyesiz Ýnfisah" baþlýlýðýný taþýyan 451 ve 452. maddelerinde
birleþmenin,
 Bir anonim þirketin diðer bir anonim þirkete bütün aktif ve pasifiyle katýlmasý,
 Devrolmasý
þeklinde olacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr.
Diðer taraftan, anýlan Kanunda sözü edilen þirketlerin devri veya birleþmesi (bir
þirketin diðer þirket bünyesinde erimiþ), 506 s. K.'nun 82. maddesinde belirtilen iþyerinin baþkasýna devredilmesi anlamýna gelmemektedir.
Buna baðlý olarak da, 506 s. K.'nun 82. maddesinde belirtildiði þekilde iþyerinin
baþkasýna devredilmesi söz konusu olmadýðýndan, devir bildirgesi istenilmesine gerek
bulunmamaktadýr.
e- Ýcra Tarafýndan Satýlan Ýþyerlerinde El Deðiþtirme
Ýþyerinin icra dairesi tarafýndan haczedilerek ilgili kanun uyarýnca baþka bir
kiþiye satýlmasý halinde, bu iþyerinin bütün hukuki neticeleriyle ve anlaþma ile devri
bahis konusu olmadýðýndan, el deðiþtirme yapýlmasý mümkün deðildir. Bu itibarla
icradan satýn alarak sigortalý çalýþtýran iþveren adýna ayrý bir iþyeri dosyasý açýlacaktýr.
f- Noterlik Ýþyerlerinde El Deðiþtirme
1512 s. Noterlik Kanununun "Noterliðe atama" ile ilgili hükümleri uyarýnca
noterler, Adalet Bakanlýðý'nca atanmaktadýrlar.
Adalet Bakanlýðý'nca, noterlik görevinden ayrýlan þahsýn yerine yeni bir noterin
atanmasý halinde, 506 s. K.'nun 82. maddesi açýsýndan bir devir keyfiyeti, yani iþyerinin
bütün hukuki sonuçlarý ile birlikte baþka bir þahsa devir veya intikali söz konusu olmayacaktýr. Bu itibarla, iþyerinde çalýþanlar ile yeni noter arasýnda sigortalýlýk vasfýnýn
tayininde aranan bir hizmet baðýtý bulunmadýðý ve yeni noter faaliyetine Adalet
Bakanlýðýnýn bir þart tasarrufu, yani atama iþlemi ile baþladýðý cihetle, el deðiþtirme
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iþlemi yapýlmasýna ve eski iþverenin prim borçlarýndan yeni iþverenin de müteselsilen
sorumlu tutulmasýna imkan bulunmamaktadýr.
IV- ÝÞYERÝ DEVÝRLERÝNDE YÜRÜTÜLEN ÝNCELEMELERDE DÝKKAT
EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
Ýþyerinde 506 sayýlý Kanunun 82. maddesine uygun olarak yapýlan bir devir
iþlemi (iþverenin varsa bu konudaki itirazýný, bu iþyerini kiraladýðýný, satýn aldýðýný, kapattýðýný vb. iddia eden kimseleri) unvan deðiþikliði, hisse devri olduðu durumlar varsa
bu konularla ilgili olarak aþaðýdaki bilgilere ulaþýlmasý gerekmektedir.
 Borcun doðduðu dönemlerde, ticaret sicilinden kimlerin üst düzey yöneticisi
olduðu
 Yöneticilerin isimleri, adresleri ve mal varlýklarý ile ilgili, mal araþtýrmasý sonucunda, borcun doðduðu dönem ve sonrasýnda mallarýn elinden çýkarýlmýþ olduðu
anlaþýlýrsa, bu satýþlarla ve satýþýn kime yapýldýðý
 Ayný adreslerde deðiþik tarihlerde deðiþik iþyeri numaralarý altýnda faaliyet
gösteren iþyerlerinin olup olmadýðý ve bu iþyerinin tescil iþlemleri
 Borçlunun amacýný bilen veya bilmesi gereken kimselerle (kimler olduðu ve iþverenlerle yakýnlýk dereceleri tespit edilerek) yapýlan iþlemler
 Özellikle borcu alacaklarýndan fazla (pasifi aktifinden fazla) olduðu dönem-lerde
yaptýðý tasarruflar
 Mutad ödeme vasýtalarýndan baþka þekilde yapýlan ödemeler
 Henüz borçlunun ödeme müddeti gelmemiþ bir baþka borcu için yaptýðý ödemeler
 Borçlu olmadýðý halde haksýz olarak kendisine teblið edilen ödeme emrine itiraz
etmemesi, poliçede protesto çekmemesi gibi hukuki muameleler
 Hacizden kaçmak için mallarýný elden çýkarmýþsa (örneðin, gayrimenkullerini ve
menkullerini baþkalarýna satmýþsa) bu satýþlarýn iptalini teminen dava açabilmek
için, bu satýþlarýn kime yapýldýðý ve borçlu ile olan iliþkisinin malý alanýn mali
durum
 Borcun doðduðu dönemlerde kimlerin üst düzey yöneticisi konumunda olduðunun
ve bu kimselerin þahsi mal varlýklarýnýn bulunup bulunmadý
 Borçlu iþyerlerinin bilançolarýnýn dikkatle incelenerek, aktif ve pasifi arasýndaki
dengeye bakýlmasý ve aktifte yer alan deðerlerin ne olduðuna, kime ait olduðuna
dikkat edilmesi, aktifte yer alan deðerlerin hangi firmalara ait olduðunun, bu firmalarla baðlantýsýnýn, üretilen mallarýn hangi firmalara ait olduðunun, bu firmalarla baðlantýsýnýn, üretilen mallarýn hangi firmalara satýldýðýnýn veya ihracat yapýp
yapmadýklarý
 Borçlu iþyerlerinin mali yapýsýna, üretim durumuna, borçlarýna, varlýklarýna
bakýlarak Kurumumuz alacaðýnýn tahsil edilememe durumu varsa bu konu
 Bilançolarýnýn incelenmesinden, yurt dýþý alacak kaydýnýn olup olmadýðýnýn temlik
bulunup bulunmadýðýnýn, vergi dairesine borçlarýnýn yada KDV alacaðý, ihracat
istisnasý v.b. alacaklarýnýn bulunup bulunmadýðý
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 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin Yönetmelik gereði ruhsat sahibinin
devir iþlemlerinde, faaliyet konusunun ve ruhsatta öngörülen þartlarýn deðiþmemesi kaydýyla, yeniden kontrol yapýlmayarak yeni iþletici adýna ruhsat düzenlenip
düzenlenmediði(m.10)
V- DEVREDEN VE DEVRALANIN SORUMLULUÐU
Sigortalýlarýn çalýþtýrýldýðý iþyeri devredildiðinde, eski iþverenin kuruma olan:
 Sigorta primi
 Prim gecikme zammý
 Prim faiz borçlarýndan
Ayný zamanda yeni iþveren de müteselsilen sorumludur.
Yeni iþverenin sorumluluðunu ortadan kaldýran sözleþmeler SSK'ca muteber
kabul edilmemektedir.
Ayrýca, devir tarihinden evvelki bir döneme ait olduðu halde, tahakkuk tarihi
devir tarihinden sonraki bir tarihi ihtiva eden yukarýda sayýlan alacaklarýn, öncelikle
eski iþverene teblið edilmesi ve eski iþverenden tahsilinde güçlükle karþýlaþýlmasý
halinde, yeni iþverenden talep edilmektedir.
Yeni iþverenin sorumluluðu kanunda çok açýk olarak prim borçlarýyla ilgili
hükme baðlandýðýndan, eski iþverene ait kayýtlarýn yeni iþverenden istenilmesine ve
ibraz edilmemesi sebebiyle yeni iþveren adýna idari para cezasý uygulanmasýna imkân
bulunmamaktadýr. Ýdari para cezalarýyla ilgili eski iþvernin borcundan yeni iþverenin
sorumluluðu oluþmamaktadýr.
VII- DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ
Yukarýda açýklamaya çalýþtýðýmýz iþyerinin devriyle ilgili gerek 506 s. K.
gerekse SSÝY'nde bildirim yükümlülüðü devralan iþverene verilmektedir. Bildirim "Ýþyeri Bildirgesi" ile yazýlý beyandan oluþmaktadýr. Buradan genel amaç, devreden iþverenin SSK prim alacaklarýnýn, devralan iþveren ile müteselsil borçluluðunu saðlayarak, teminat altýna alýnmak istenmektedir.
SSK ilgili ünitesi devralan iþverenin tek taraflý bildirimi sonucu, iþlem tesis
ederek, dosya iþlemlerini devir tarihinden itibaren devralan üzerinden gerçekleþtirmektedir. Halbuki ortada sosyal sigorta mevzuatýna uygun bir devrin olup olunmadýðýna
yönelik bir mekanizma bulunmamaktadýr. Deveren iþverenin bu nitelikteki bir iþleme itiraz etmesi halinde, dosya devralan iþverene geçmesi nedeniyle iþlemlerini nasýl
gerçekleþtirecektir? Devir tarihi ile SSK'nýn yürüttüðü inceleme döneme sonucuna
kadar çalýþtýracaðý sigortalýyý nereden bildirecektir?
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Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Tasarýsý m. 11'de yine
devir bildirim yükümlülüðü devralan iþverene verilmekte, bildirim süresi devir tarihinden, devri takip eden 10 güne çýkarýlmaktadýr. Devreden iþverenin bildirimiyle ilgili bir
düzenlemeye gidilmediði görülmektedir.
Ýleride çýkabilecek hukuksal sorunlar ile aksaklýklarýn önüne geçilmesi bakýmýndan, devreden iþvereninde ayný süreyle bildirim yapmasý yönünde bir düzenlemeye
gidilmesi yerinde olacaktýr.
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