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SİRKÜLER        İstanbul, 09.09.2016 

Sayı: 2016/169       Ref: 4/169 

 

 

Konu:  

İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMLERİNDEKİ TARİH VE BİLGİLERİN 

İLGİLİ DÖNEME AİT AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDEKİ (APHB) TARİH 

VE BİLGİLER İLE ÖRTÜŞMEMESİ HALİNDE AYLIK PRİM VE HİZMET 

BELGESİ E-BİLDİRGE SİSTEMİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR 

 

Bilindiği üzere, işverenler, işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladıkları sigortalıların 

bildirimlerini, işe giriş bildirgesiyle, hizmet kayıtlarını, aylık prim ve hizmet belgesiyle 

(APHB), hizmet akdi sona eren sigortalıların işten ayrılışlarını, işten ayrılış bildirgesi ile e-

sigorta ve e-bildirge uygulamaları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 

göndermektedirler. 

 

SGK tarafından 06.09.2016 günü yayınlanan duyuruda yer verilen açıklamaya göre, 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 kayıt listelerinin e-bildirge programının “Mesajlarım” 

menüsünden işverenlere gösterilmesi sağlanmıştır. 

 

Bu çerçevede 2016 yılı Eylül ayından itibaren e-bildirge ile aylık prim ve hizmet belgesi 

verilmesi sırasında, işverenlerin APHB ile bildirdikleri işe giriş ve işten ayrılış tarihleri, işe 

giriş ve işten ayrılış bildirgesi ile elektronik ortamda sorgulanacak olup, işe giriş ve işten 

ayrılış tarihi olmayan kayıtlar ile uyumsuz kayıtların işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri ile 

düzeltilmediği ya da işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi girişi yapılmadığı sürece aylık prim ve 

hizmet belgeleri e-bildirge yoluyla alınamayacaktır. 

 

Örneğin 2016/Ağustos ayında işe giriş bildirgesi ile işe girişi yapılan kişinin, Ağustos ayına 

ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi esnasında işe giriş tarihinin aylık prim ve 

hizmet belgesinde yer almaması veya tarihlerin farklı olması, ya da 2016/Ağustos ayı içinde 

işten ayrılış bildirgesi (İAB) ile çıkışı yapılmış sigortalının ilgili bilgilerinin aylık prim ve 

hizmet belgeleri ve İAB arasında örtüşmemesi halinde, 2016/Ağustos dönemi aylık prim ve 

hizmet belgesi sistem tarafından kabul edilmeyecektir.  
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İşverenlerin, sigortalı ile ilgili işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verip vermedikleri, e-sigorta 

programı içinde yer alan “İşe giriş görüntüleme” ve “İşten ayrılış görüntüleme” menüleri ile 

takip edilebileceği duyuruda belirtilmiştir.  

 

 

 

Saygılarımızla, 

   

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

EK: 

SGK Duyurusu 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  
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Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  
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Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR 

 

  

 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 Kurumumuza göndermektedirler. 

 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 yada 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 edilebilmektedirler.  

 İşverenlere önemle duyurulur. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


