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SGK E-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA 
İLİŞKİN DUYURU 
 
 
11.12.2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan 
duyuru ile e-tebligat sistemine yapılacak olan başvurular 
31.12.2021 tarihinden 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak 
Tebligata İlişkin Yönetmelik‘ in 7 inci maddesine göre 
elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, 
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde 
başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu 
süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir. 
 
Kurum tarafından yapılan açıklamada, elektronik ortamda 
yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 
10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı 
tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk 
meydana getirmiştir. 
 
Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru 
süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
Söz konusu Duyuruya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
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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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