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SĐRKÜLER                Đstanbul, 24.01.2013 
Sayı: 2013/42                           Ref: 4/42 
 
Konu: 
ĐŞYERĐNĐ NAKLEDEN ĐŞVERENLER ĐN YAPMASI GEREKENLER HAKKINDA 
S.G.K. DUYURUSU YAYINLANMI ŞTIR  
 
Đşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese veya aynı il içinde olmakla 
birlikte ba şka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli 
halinde, yeni bir işyeri dosyası tescil edilmekte ve nakil öncesi sürelere ilişkin bildirimlerin 
eski e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile nakil sonrası sürelere ilişkin bildirimlerin ise yeni 
tescil edilen işyeri dosyası için alınacak yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile bildirilmesi 
gerekmektedir. 
  
S.G.K. tarafından yayınlanan 14.01.2013 tarihli duyuruya göre, Sigorta Primleri Genel 
Müdürlüğü’nce yapılan incelemeler sonucunda işyerini başka bir ildeki adrese veya aynı il 
içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik 
merkezinin  sınırları  içine  giren  bir  adrese  nakleden  bazı  işverenlerce,  5510  sayılı 
Kanun’un   4’üncü   maddesinin   birinci   fıkrasının   (a)   bendi   kapsamında   çalıştırdıkları 
sigortalıların eski işyeri dosyası üzerinden alınmış eski e-Bildirge şifresi ile bildirilmeye 
devam ettiği tespit edilmiştir.  
  
Đşyerini naklettiği halde bildirimlerini  eski işyeri dosyasından yapmaya devam eden 
işverenlere, halen; 
  
“Bu i şyeri dosyası nakil olduğundan, nakil tarihinden sonraki sürelere ilişkin aylık prim ve 
hizmet belgelerinin yeni işyeri dosyasından bildirilmesi gerekmektedir.  
  
2013/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak halen kullanmış 
olduğunuz e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesine 
izin verilmeyecektir.  
  
Bildirimlerinizi “…………………..” sicil sayılı işyeri dosyasından yapmanız gerektiğinden, 
yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak amacıyla “………… Sosyal Güvenlik 
Merkezine”' müracaat etmeniz icap etmektedir.”  
  
şeklinde uyarı mesajı verilmekte olup, 2013/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgesinden başlanılarak eski şifre ile bildirim yapmalarına izin verilmeyeceğinden, bu 
nitelikteki işverenlerin uyarı mesajında belirtilen işyeri dosyası üzerinden yeni e-Sigorta 
kullanıcı kodu ve şifresi almak üzere uyarı mesajında belirtilen sosyal güvenlik merkezine 
müracaat etmeleri icap etmektedir. 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
S.G.K.’nın 14.01.2013 tarihli 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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 



 

 

T.C. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  
      Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / İşverenler Prim Daire Başkanlığı 
İrtibat    : E.S.DEMİRCİ Şb.Md.        E-posta  :edemirci@sgk.gov.tr    Telefon:(312) 458 71 16 

Adres     : Mithatpaşa Cad. No:7  06430  Sıhhiye/Ankara 

 
  14.01.2013 

 

      DUYURU 

        İŞYERİNİ NAKLEDEN İŞVERENLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 

  

 Bilindiği gibi, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese veya 

aynı il içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir 

adrese nakli halinde, yeni bir işyeri dosyası tescil edilmekte ve nakil öncesi sürelere ilişkin 

bildirimlerin eski e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile nakil sonrası sürelere ilişkin 

bildirimlerin ise yeni tescil edilen işyeri dosyası için alınacak yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve 

şifresi ile bildirilmesi gerekmektedir. 

 Hal böyle olmakla birlikte, Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemeler sonucunda 

işyerini başka bir ildeki adrese veya aynı il içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik 

merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakleden bazı işverenlerimizce, 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırdıkları 

sigortalıların eski işyeri dosyası üzerinden alınmış eski e-Bildirge şifresi ile bildirilmeye 

devam edildiği anlaşılmıştır. 

 İşyerini naklettiği halde bildirimlerini eski işyeri dosyasından yapmaya devam eden 

işverenlere, halen; 

 “Bu işyeri dosyası nakil olduğundan, nakil tarihinden sonraki sürelere ilişkin aylık 

prim ve hizmet belgelerinin yeni işyeri dosyasından bildirilmesi gerekmektedir. 

 2013/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak halen 

kullanmış olduğunuz e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile aylık prim ve hizmet belgesi 

düzenlenmesine izin verilmeyecektir. 

 Bildirimlerinizi “…………………..” sicil sayılı işyeri dosyasından yapmanız 

gerektiğinden, yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak amacıyla “………… Sosyal 

Güvenlik Merkezine”' müracaat etmeniz icap etmektedir.”  

 şeklinde uyarı mesajı verilmekte olup, 2013/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 

belgesinden başlanılarak eski şifre ile bildirim yapmalarına izin verilmeyeceğinden, bu 

nitelikteki işverenlerin uyarı mesajında belirtilen işyeri dosyası üzerinden yeni e-Sigorta 

kullanıcı kodu ve şifresi almak üzere uyarı mesajında belirtilen sosyal güvenlik merkezine 

müracaat etmeleri icap etmektedir. 

İlgililere önemle duyurulur. 

 

 


