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     DUYURU: 09.09.2016/58     
                     

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 06.09.2016 tarihinde yayımlanan Duyuru’da işe 
giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile ilgili işlemlerin elektronik ortamda sorgulanmasına ilişkin 
açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Duyuru’da yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki 
gibidir. 
 

I- İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ HAKKINDA SGK DUYURUSU: 
 
İşverenler işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladıkları sigortalıların bildirimlerini 
işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarını aylık prim ve hizmet belgesiyle, hizmet akdi sona 
eren sigortalıların işten ayrılışlarını işten ayrılış bildirgesi ile e-sigorta ve e-bildirge 
uygulamaları üzerinden SGK’ya göndermektedir. 
 
Aylık prim ve hizmet belgelerinin, tekrar işe giriş bildirgesini ve işten ayrılış bildirgesini 
elektronik ortamda görememesi nedeniyle 2013 yılı Ağustos ayından itibaren bir önceki ay 
verilen aylık prim ve hizmet belgesi kayıtlarının işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi 
ile kontrol edilerek mutabakatsız kayıtların listelerinin e-bildirge programının 
“Mesajlarım” menüsünden işverenlere gösterilmesi sağlanmıştır.  
 
2016 yılı Eylül ayından itibaren e-bildirge ile aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi 
sırasında, işverenlerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirdikleri işe giriş ve işten ayrılış 
tarihleri, işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi ile elektronik ortamda sorgulanacak, işe giriş ve 
işten ayrılış tarihi olmayan kayıtlar ile uyumsuz kayıtlar işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri 
düzeltilmediği ya da işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi girişi yapılmadığı sürece e-bildirge 
yoluyla alınmayacaktır.  
 
İşverenler sigortalı ile ilgili işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verip vermediklerini e-sigorta 
programı içinde yer alan “İşe giriş görüntüleme” ve “İşten ayrılış görüntüleme” menüleri ile 
kontrol edebilirler.                          

             Saygılarımızla, 
 

 
 

Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya (0216 504 20 66) 

numaralı telefondan irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem AVM A Kule Kat:21 Daire:95-96 34660 Acıbadem 
Üsküdar/İstanbul” adresinde bulunan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir markadır. Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü 

İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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