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SGK’DA E-TEBLİGAT DÖNEMİ 01.10.2021 TARİHİ 
İTİBARIYLA BAŞLIYOR 
 
24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 01.10.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal 
Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata 
İlişkin Yönetmelik ile işverenler Yönetmelikte belirlenen 
sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi 
kullanmak zorundadırlar. 
 
5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası 
hükümlerine istinaden işverenler işbu Yönetmelikte belirlenen 
sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi 
kullanmak zorundadırlar. Kurumca, mevzuat gereği tebliği 
gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte 
belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ 
edilecektir. 
 
Kuruma yapılacak başvuruya ilişkin henüz Kurum tarafından 
belirlenen bir sistem bulunmamaktadır. Kurum tarafından 
sistemin netleşmesi ile sirkülerimizde paylaşılacaktır. 
 
Elektronik Tebligat Adresi Edinme ve Bildirim Yükümlülüğü 
 

• Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, 
Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde,  
 

• 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya 
başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı 
ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, 
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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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• Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı 
olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da 
başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür. 
 

Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi 
 
Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından 
tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından 
muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. 
 
Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi 
izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. 
 
Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, 
gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza 
edilecektir. 
 

• Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları 
on yıl. 
 

• Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini 
tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları 
on yıl. 

 
• Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl. 

 
• Olay kayıtları otuz yıl.  
 

Ayrıca işlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden 
geçmiş olması şartına bağlanmıştır. 
 
Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap; 
 

• Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla, 
 

• Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle, 
 

• Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, 
 
• Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği 

bildirmekle, 
 

yükümlüdür. Söz konusu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki 
sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olacaktır. 
 
Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm

