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Tarih & Sayı: 13/12/2021_215 
 
Yasal Mevzuat   : Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata 
İlişkin Yönetmelik, 11.12.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Tebligat Başvuru Süresinin Uzatıldığına 
İlişkin 11 Aralık 2021 Tarihli Duyuru Sosyal Güvenlik Kurumu Websitesinde Yayımlanmıştır. 
 
24 Ekim 2021 Tarihli 31608 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda 
Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik kapsamında; öngörülen düzenlemelerin 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe gireceği, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 
belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihini takip eden üç ay içinde 
31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerine yer verilmişti. 
(Konuya ilişkin 2021_202 nolu sirkülerimizden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. - 2021_202 Nolu Sirkülerimiz) 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu websitesinden yapılan 11 Aralık 2021 tarihli duyuru ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
elektronik tebligat başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Elektronik tebligat (e-tebligat) adresi 
alacak ve kullanacak olan muhatapların www.turkiye.gov.tr adresinden (E-devlet üzerinden) başvuru yapmaları 
gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel 
tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğinden yapabilecektir. 
 
Tüzel kişi işverenler bakımından başvuru için “Tüzel Kişi” seçeneği kullanılacak olup başvuru yapacak kişinin 
MERSİS veya SGK işyeri tescil kaydında yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alması gerekmektedir. 
 
Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan muhataplar şahsi işlemlerinden doğan (borçlanma, tescil vb.) 
tebligatları almak için “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğini kullanarak ayrıca başvuru yapacaklardır. 
 
Tüzel kişi işverenler bakımından yöneticilere/müdürlere/kanuni temsilcilere ve bunların dışında kalan gerçek kişi 
işverenlere, “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” müracaatları bulunmadığı sürece şahsi işlemlerinden doğan elektronik 
tebligat gönderilmeyecektir. 
 
Ek olarak, gerçek kişi işverenler bakımından başvuru 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 işyeri için yapılan başvurularda vergi kimlik numarası, gerçek kişi 
işyeri için yapılan başvurularda ise T.C. Kimlik numarası esas alınacaktır. Tüzel kişilik için yapılan başvuru sonrası, 
aynı vergi kimlik numarası altında veya gerçek kişi işyeri için yapılan başvuru sonrası aynı T.C. Kimlik numarası 
altında yeni bir işyeri dosyasının tescil edilmesi halinde, yeni tescil edilen işyeri için elektronik tebligat adresi 
alınmasına ihtiyaç duyulmamakta olup, yeni tescil edilen işyerine ilişkin tebligatlar daha önce başvurusu yapılan 
elektronik tebligat adresi üzerinden takip edilebilecektir. 
 
Söz konusu Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
11 Aralık 2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu 
 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


