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KONU: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
TEBLİGAT İŞLEMLERİ GENELGESİNİ YAYIMLADI.
Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri ile ilgili 2021/38
nolu genelgesini yayımladı. Genelge kapsamında;
Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar.
a-) 01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) (Ücretle çalışan) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihi ve sonrasında sigortalı
çalıştırmaya devam eden,
b-) 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan,
gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler elektronik
tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.
01.10.2021 Tarihinden Önce Sigortalı Sayılan Kişileri Çalıştırmaya Başlayıp
01.10.2021 Tarihinden Sonra Sigortalı Çalıştırmaya Devam Eden İşverenler
Bakımından Başvuru Süresi.
01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarih olan 1.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler,
www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) 01.10.2021 tarihini takip eden 3 ay
içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
01.10.2021 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Sayılan Kişileri Çalıştırmaya
Başlayan İşverenler Bakımından Başvuru Süresi.
01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan işverenler,
sigortalı çalıştırmaya başlanılan ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde
www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet) başvuru yapmakla yükümlüdür.
İsteğe Bağlı Olarak Elektronik Tebligat Adresi Alabilecek Muhataplar.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihinde Genelgenin “2-1- Elektronik Tebligat
Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar” başlıklı maddesinde belirtilenler dışında kalan
gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayanlar istedikleri tarihte www.turkiye.gov.tr
adresinden (e-Devlet üzerinden) elektronik tebligat adresi alabileceklerdir.
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Başvuru Şekli.
Elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi alacak ve kullanacak olan muhatapların
www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılabilecektir.
1-) Kurumda işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını
görüntülemek üzere müracaatlarını “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğinden
yapabilecektir.
2-) Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekili
tarafından,
“Gerçek
Kişi
İşveren”
seçeneğini
kullanılarak
başvuru
yapılabilecektir.
3-) Tüzel kişi işverenler bakımından ise başvuru için “Tüzel Kişi” seçeneği
kullanılacak olup, başvuru yapacak kişinin MERSİS veya SGK işyeri tescil
kaydında yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alması gerekmektedir.
Ayrıca, gerçek kişi işverenler bakımından başvuruyu yapan işveren veya işveren
vekilinden biri, tüzel kişi işverenler bakımından her bir yönetici/müdür/kanuni temsilci,
tebligatların görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlayabilecektir. Yetki
tanımlanan bu kişiler alt hesap olarak adlandırılacaktır.
e-Tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi
başvurularda vergi kimlik numarası, gerçek kişi
başvurularda ise T.C. Kimlik Numarası esas alınacaktır.

işyeri
işyeri

için
için

yapılan
yapılan

Örnek 4: (A) işvereni, 1234567890 vergi numarası altında işlem gören (B) işyeri için
12.12.2021 tarihinde, www.turkiye.gov.tr adresini kullanarak elektronik tebligat adresi
oluşturmuştur. (A) işvereni, aynı vergi kimlik numarasında işlem görecek olan (C) işyerini
6.1.2022 tarihinde faaliyete geçirmiştir. (A) işvereninin, elektronik tebligat adresi alınan
tarihten sonra tescil edilen (C) işyeri, aynı vergi kimlik numarası altında bulunduğundan,
bu işyeri için ayrıca elektronik tebligat adresi oluşturulmayacaktır. Elektronik tebligata
ilişkin iş ve işlemler. 12.12.2021 tarihinde oluşturulan elektronik tebligat adresi üzerinden
takip edilebilecektir.
Adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin, apartman yönetimi için yöneticinin,
kamu kurum ve kuruluşları için yönetici bilgileri ile giriş yapılabilecektir. Bu kişiler ve
“Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğini kullanarak elektronik tebligat başvurusunda
bulunanlar, tebligatların görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlayabileceği alt
hesap oluşturabilecektir.

Sayfa 2 / 3

Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar.
Kurum Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından
tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve muhatabın elektronik
tebligat adresine iletilecektir.
Kurum Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik
Merkezi tarafından elektronik ortamda imzalanan evrak muhatabın elektronik
ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş
sayılacaktır. e-Tebligat gönderildiğinde muhatabın e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep
telefonu numarasına SMS ve/veya e-posta adresine bilgi mesajı gönderilecektir. Bu
nedenle, evrakın muhatap tarafından okunup okunmaması evrakın tebliğ edilmesinde
önem arz etmeyeceğinden, evrak muhatap tarafından okunmamış olsa dahi muhatabın
elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş
sayılacaktır.
Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması.
a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nev’i değişikliği, birleşme halleri dahil)
tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacaktır.
b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından
tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi
resen kapatılacaktır.
Ayrıca Kurum 11.12.2021 tarihli duyurusu ile;
Elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin
10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması sistem
üzerinde aşırı yoğunluk oluşturmuş olup, 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan etebligat başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
Genelgeye ve duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkezteskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/duyuru_20211211

Daha detaylı bilgi ve uygulama için genelge ekindeki kılavuzların gözden
geçirilmesini cezalı duruma düşmemek için bir an önce e-tebligat başvurusunu
sistem üzerinden yapılmasını önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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