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VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞYERİ İŞVERENLERİNİN  
E-BİLDİRGE ŞİFRELERİNİN PASİFE ALINMASI KONULU 
GENEL YAZI 
 
11.11.2021 tarihli ve 34990746 sayılı Genel Yazı ile ölen gerçek 
kişi işverenlerin işyerlerinin intikale ilişkin işlemlerin 
yapılmaması nedeniyle e-Bildirge şifrelerinin pasife alınmasına 
yönelik çalışmaların tamamlandığı duyurulmuştur. 
 
Ölen e-Bildirge kullanıcılarının şifreleri Kurum tarafından ölüm 
tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife alınmaktadır. 5510 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ise, işyerinin miras 
yoluyla intikali halinde mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren 
en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle 
yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Kurum 
tarafından, ölen gerçek kişi işverenlerin işyerlerinin intikale 
ilişkin işlemlerin yapılmaması nedeniyle e-Bildirge şifrelerinin 
pasife alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak işleme 
başlanmış bulunmaktadır. 
 
• Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Farklı 

Kişi Olması Halinde 
 

Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip 
eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki 
işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-
Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa 
dahi) pasife alınacaktır. 
İşvereni vefat eden işyeri adına e-Bildirge şifresi ile işlem 
yapılmak üzere sisteme girilmek istenildiğinde (Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) kullanıcılara aşağıdaki 
uyarı mesajı verilecektir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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"Gerçek kişi işyeri işvereni vefat ettiğinden işyerinin kullanıcı kodu ve şifreleri 
iptal edilmiştir. İntikal işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla işyerinin bağlı 
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat 
ediniz." 
 
Kolay işverenlik kapsamındaki gerçek kişi işyerleri içinde (Ek-9 kapsamındaki ev 
hizmetleri işyerleri) işverenin vefatı nedeniyle 100 günlük süre sonunda e-
Bildirge şifresi pasife çekilmişse, bu işyerleri için de şifrenin pasife çekildiği 
tarihten sonra otomatik tahakkuk oluşturulmayacaktır. Ancak, işveren ve e-
Bildirge kullanıcısı farklı ve e-Bildirge kullanıcısı vefat etmişse otomatik 
tahakkuk oluşturulmaya devam edilecektir. 

 
• Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Aynı Kişi Olması Halinde 

 
Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde 
ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-
Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.  

 
Söz konusu Genel Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/183652

