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zorunluluğu, ilgili bildirimin Türkiye İş Kurumu’ndan alınan web servis aracılığıyla            
“e-bildirge” programındaki “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla 
yapılabilmesi mümkün bulunduğundan, Ocak 2015 dönemi de dahil olmak üzere 
kaldırılmıştır. 

Konuya ilişkin olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel 
Müdürlüğü’nce 09.02.2015 tarihli Duyuru yayımlanmıştır. 

 


