
 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. N0; 22/2 BAKIRKÖY/ĠST. 

  TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

1 

 

SİRKÜLER NO: YORDAM–2021/S–43     ĠST, 13.12.2021 

 

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA YAPILACAK ELEKTRONĠK TEBLĠGAT 

BAġVURUSU (SGK e-Tebligat) VE SÜRE UZATIMI 

 

Bilindiği üzere; 24.09.2021 tarihi ve 31608 sayılı Resmi Gazete „de yayımlanan; 

“Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata ĠliĢkin 

Yönetmelik” ile Sosyal Güvenlik Kurumunca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, 

muhataplara yayımlanan Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda 

tebliğ edilebilecektir.  

 

İşverenlerin, 31.12.2021 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi 

kullanmak zorunluluğu 31.01.2022 tarihine uzatılmıĢtır.  

 

Yukarıda da belirtildiği üzere; 24.09.2021 tarihinde yayımlanan mevzuat uygulaması göre e-

Tebligat uygulaması 01.10.2021 tarihinden itibaren sisteme dâhil edileceği belirtilmesine 

rağmen, e-tebligat başvuru sistemi 10.12.2021 tarihinde açılmıştır. Başvuru süresi için kısa bir 

zaman olması sebebiyle 11.12.2021 tarihinde süre uzatım duyurusu yapılmıştır.  

 

Konuya ilişkin bilgilendirmeler 07.10.2021 tarih YORDAM–2021/S–39 nolu sirkülerimizde 

mevcut olup, bu sirkülerimizde başvuru şekli özet olarak açıklanmıştır.   

 

 

SGK e-Tebligat BaĢvuru ġekli; 

 

Elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi alacak ve kullanacak muhatapların www.türkiye.gov.tr 

adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmaları gerekmektedir.  

 

1- e-Devlet sistemine giriş için T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi bilgileri ilgili alanlara 

girilerek sisteme giriş yapılacaktır. 

 

-Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekilinin, 

-Tüzel kişi işverenler bakımından yöneticilerinin/müdürlerinin/kanuni temsilcilerinin, 

-Adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin, apartman yönetimi için yöneticinin, 

-Kamu kurum ve kuruluşları için yöneticilerinin, 

bilgileri ile giriş yapılabilecektir. 

 

2- e- Tebligat işlemleri e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri arasında yer 

alan “Tebligat Hizmetleri” başlığı altından yapılacaktır. 

 

 
 

http://www.türkiye.gov.tr/
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Gerek e-Tebligata başvuracak hesap sahiplerinin gerekse hesaba tebligatları görüntülemek 

için eklenecek kişilerin e-Devlet üzerinden telefon numarası ve e-posta onaylarının 

gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 

 

3- Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılabilecektir. 

 

-Gerçek KiĢi Ġsteğe Bağlı: Kurumumuzda işverenlik kaydı bulunmayan 

kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını “Gerçek KiĢi 

Ġsteğe Bağlı” seçeneğinden yapacaklardır 

 

-Gerçek KiĢi ĠĢveren: Gerçek kişi işyeri işverenleri, işyerlerine ilişkin müracaatlarını 

“Gerçek KiĢi ĠĢveren” seçeneğinden yapacaklardır. 

 

-Tüzel KiĢi: Kullanıcının yönetici/müdür/kanuni temsilci olduğu tüzel kişi 

işverenlikler, ortak olduğu adi ortaklıklar, yöneticisi olduğu apartman yönetimi, yöneticisi 

olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin tüm işyerleri vergi no bazında tekleştirilmiş 

haliyle ekrana gelecek ve tüzel kişilik bazında başvuru “Tüzel KiĢi” seçeneğinden 

yapılabilecektir. 

 

-Kullanıcılar, birden fazla başvuru türü için başvuruda bulunabilecektir. 

 

Sisteme bu şekilde giriş yapıldıktan sonra gerekli ve istenen bilgiler başvuru formunda 

doldurulduktan sonra e-tebligat adresi oluşturulacaktır. Konuyu ilişkin olarak SGK tarafından 

yayımlanan başvuru işlemleri görseli sirküler ekimizde yer almaktadır.  

 

SAYGILARIMIZLA, …. 

 

 

 

 

Dayanak; 

 

-2021/38 nolu Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri 

Genelgesi 

-11.12.2021 tarihli SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği „nce yayımlanan SGK e-

TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. N0; 22/2 BAKIRKÖY/ĠST. 

  TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

3 

 

 

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI  

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
 

DUYURU 

11.12.2021  
 

SGK e-TEBLĠGAT BAġVURU SÜRESĠNĠN UZATILMASINA ĠLĠġKĠN 

DUYURU 
 

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan “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.  

 

Kurumumuzca, 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.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

 

 

 

 


