
İșyerinizi;
-Faaliyette bulunduğu adresten bașka bir ildeki 
adrese nakletmeniz halinde kendinizce; bașka bir 
ișverene devretmeniz halinde ise devralan ișverence 
nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde, 
-İșyerinin mirasçılara intikali hâlinde mirasçılarca, 
ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde,
-TTK hükümlerine tabi șirketlerin nevilerinin değiș-
mesi, birleșmesi, bölünmesi veya diğer bir șirkete 
katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline 
tesciline ilișkin ilan tarihini takip eden on gün içinde,
-Adi șirketlerde șirkete yeni ortak alınması halinde 
ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on 
gün içinde,

ișyeri bildirgesini e-sigorta yolu ile SGK’ya bildirmeli-
siniz.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından sigortalı çalıștır-
maya bașladığınız tarihten itibaren ișveren sayılırsınız.

İșveren, en geç sigortalı çalıștırmaya bașladığı tarihte 
ișyeri bildirgesini internet ortamında e-sigorta kanalıyla 
kuruma göndermek zorundadır.

İșyeri bildirgesinin Kurumumuza e-Sigorta kanalıyla 
gönderilmesinin ardından, Yönetmelikte yer alan 
belgelerle birlikte 7 ișgünü içinde ilgili sosyal güvenlik 
merkezine bașvuruda bulunulması halinde, gerekli 
kontroller yapıldıktan sonra ișyeri tescil ișlemleri 
gerçekleștirilecektir. 

Çalıștırmaya bașlatacağınız sigortalıyı ișe bașlayacağı 
tarihten en geç 1 gün öncesine kadar SGK’ya elektro-
nik ortamda ișe giriș bildirgesi ile bildirmelisiniz. Ancak;

-İnșaat, balıkçılık ve tarım ișyerlerinde çalıșmaya 
bașlayacak sigortalılar için, en geç çalıșmaya bașla-
tıldığı gün,
-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaștırma araçlarına 
sefer esnasında ișe alınan sigortalılar için çalıșmaya 
bașladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde, 
-Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzeri süre ile çalıșanları, 
çalıșmaya bașladıkları ayın sonuna kadar, 
-Yabancı uyruklu çalıșanların ise çalıșma izin bașlan-
gıç ya da çalıșma izin bașlangıç tarihinin size tebliği 
tarihinden  itibaren 1 (bir) ay içerisinde, 

e-sigorta yolu ile SGK’ya bildirmelisiniz.

İŞYERİ TESCİLİ SİGORTALI BİLDİRİMİ
E-sigorta yoluyla yaptığınız ișe giriș bildirimlerini; bildir-
gede belirtilen ișe giriș tarihini takip eden ilk iș günü 
saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilirsiniz.

Ay içinde çalıștırdığınız sigortalıları ve primlerini, 
izleyen ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar 
e-Sigorta kanalıyla SGK’ya bildirip, primlerini ay 
sonuna kadar da SGK’nın anlașmalı olduğu bankala-
ra ödemelisiniz.

İșten ayrılan çalıșanlarınızın, ișten ayrılma tarihini 
takip eden on gün içinde sigortalı ișten ayrılıș bildir-
gesi ile e-sigorta yoluyla Kurumumuza bildirilmesi 
gerekmektedir.

Yeni tescil edilen ișyerlerinizde, sigortalı çalıștırmaya 
bașladığınız tarihten itibaren bir ay içinde ișe alacağınız 
kișilerin sigortalı ișe giriș bildirgesini en geç ișyerinizin 
tescil tarihinden itibaren bir ay içinde vermeniz halinde 
süresi içinde verilmiș sayılacaktır.

Yeni tescil edilen ișyerlerinizde tescil tarihinden itibaren, 
bir ay içinde çalıșmaya bașlamıș olan sigortalılardan 
hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin 
dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar vereceği-
niz ișten ayrılıș bildirgeleri yasal süresinde verilmiș 
sayılır.



İȘ KAZASI VE
MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMİ BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?
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“Daima Yanınızda...”

İșyerinizde iș kazası yașanması durumunda iș kazasını 
“o yer” yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya da 
en geç kazanın gerçekleștiği tarihi takip eden üç iș 
günü içinde bildirmelisiniz.

Sigortalıların, ișverenin kontrolü dıșındaki yerlerde iș 
kazası geçirmeleri halinde ise, iș kazası ile ilgili bilgi 
almasına engel olacak durumlarda, iș kazasının öğre-
nildiği tarihten itibaren bildirim süresi 3 iș günüdür.

4/B (Bağ-Kur) sigortalılar bakımından, meydana gelen 
iș kazasının, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 
bir aylık süreyi geçmemek șartıyla, bildirim yapmaya 
engel halin ortadan kalktığı günü takip eden günden 
bașlanarak kendisi tarafından 3 iș günü içerisinde 
Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Tarafınızca çalıșanınızın meslek hastalıgına 
tutulduğunun ögrenilmesi ya da size bildirilmesi 
halinde, durumun ögrenildigi günden bașlayarak üç iș 
günü içinde SGK’ya bildirmelisiniz.

Tarafınızca çalıșanınızın meslek hastalığına tutulduğu-
nun öğrenilmesi ya da size bildirilmesi halinde, duru-
mun öğrenildiği günden bașlayarak üç iș günü içinde  
SGK’ya bildirmelisiniz.

Ay içinde bazı iș günlerinde çalıștırılmayan ve ücret 
ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik 
gün sayısı, ișverence ilgili aya ait muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesiyle beyan edilir. İlgili belgelerin 
Kurumumuzca istenilmesine rağmen ibraz edilme-
mesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayıl-
maması halinde eksik bildirilen sürelere ait bildirge/-
beyannamenin, yapılan tebligata rağmen bir ay 
içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde 
re’sen düzenlenmekte ve muhteviyatı primler tahsil 
edilmektedir.

İșyerinizde ücretsiz çalıșan eșiniz sigortalı sayılmaz.

İșveren, ișyeri sahipleri; ișyeri defter, kayıt ve belgele-
rini ilgili olduğu yılı takip eden yıl bașından bașlamak 
üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, 
tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresin-
ce, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile 
görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde 
onbeș gün içinde ibraz etmek zorundadır.

Emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) statüsünde 
çalıșmaya devam etmeniz halinde emekli aylıklarınız-
dan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmez.


