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SGDP’YE TABİ ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ 
 
Son dönemlerde SGK sistemlerinde yapılan güncelleme 
sebebiyle yaşlılık (emeklilik) aylığı bağlanması için müracaat 
edilmiş ve henüz aylığı bağlanmamış sigortalıların Sosyal 
Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi olarak yeniden işe giriş 
işlemleri yapılmasında işverenlerin sorun yaşadığı anlaşılmıştır. 
İşverenlerimizce, işyerinde hali hazırda tüm sigorta kollarına 
tabi olarak çalışırken “(8)- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan 
ödeme sebebiyle” işten ayrılışı gerçekleştirilen çalışanların, 
daha sonra Emekli aylığı bağlanmadan SGDP’ye tabi şekilde işe 
girişi yapılmak istendiğinde SGK işe giriş ekranlarında hata 
alındığı ve SGDP’ye tabi olacak şekilde işe giriş işlemlerinin 
yapılamadığı bildirilmektedir. Yazımızın devamında söz konusu 
duruma maruz kalan işverenlerimizin izleyeceği yöntemler 
açıklanmıştır. 
 
İşten ayrılışı yapılmış ve tahsis talep formu ile emeklilik 
dilekçesini Kuruma vermiş sigortalının emeklilik aylığı henüz 
bağlanmamış ise, bu durumdaki çalışanın işe giriş işlemlerinde 
öncelikle işe giriş ekranından sigortalının sigorta kolu tüm 
sigorta kollarına tabi olacak şekilde yapılır. Akabinde iki şekilde 
güncelleme işlemi yapılabilmektedir. 
 
 

• Tüm sigorta kollarına tabi olacak şekilde işe girişi 
tamamlanan sigortalının, elektronik ortamda “İşe giriş 
Bildirgesi Güncelleme” menüsü kullanılarak işe giriş 
bildirgesinde sigorta kolu SGDP olacak şekilde 
güncellenebilir. 

 
• Tüm sigorta kollarına tabi olacak şekilde işe girişi 

tamamlanan sigortalının, işe giriş bildirgesinin güncelleme 
işlemlerinin yapılması için bağlı bulunulan SGK İl Müdürlüğüne/Merkezine 
güncelleme talebine ilişkin dilekçe yazılabilir. Dilekçe örneği aşağıda yer 
almaktadır. 
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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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T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
……………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

………….. Sosyal Güvenlik Merkezine 
 
Konu: İşe Giriş Sigorta Kolunun Güncellenmesi Hk. 
 
Merkezinizde  …………………….. sicil numaralı işyeri dosyasında işlem görmekteyiz.  
İşyeri sigortalılarımızdan …………………… T.C. kimlik numaralı ……………….. (Ad/Soyad)’ ın 
işe girişi .../.../…. tarihinde yapılmıştır. Sigortalı, yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla 
…../…/…. tarihinde Kurumunuza müracaat etmiştir.  
Sigortalının yaşlılık aylığının henüz bağlanmamış olmasına rağmen işyerimizde 
çalışmaya devam edeceğinden işe giriş işlemlerinde sigorta kolu sosyal güvenlik destek 
pirime tabi olacak şekilde yapılamamış olup sigorta kolu tüm sigorta kollarına tabi 
olarak seçilmek zorunda kalınmıştır. Bu nedenle söz konusu sigortalının ekte 
bilgilerinize sunulan işe giriş bildirgesinin Kurum kayıtlarında “4-a sigortalılığından 
dolayı yaşlılık aylığı alıyorsa devam edeceği sigorta türü”nün SGDP olarak düzeltilmesi 
hususunda, 
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.  
 

Kaşe – İmza 
 

EK: Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 
 
 


