
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA 
YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

DUYURUSU 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik 
Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 Yönetmelik kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ 
işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup,söz konusu  Yönetmelik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında 
Kanunun 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Yönetmelikte yer alan düzenlemeler dahilinde; tebligatın elektronik ortamda yapılması, 
elektronik tebligat adresinin edinilmesi ve kullanılmasına ilişkin hükümler aşağıda açıklanmıştır: 

 Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar : 

 Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen düzenleme ile; 

1) Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu 
Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edileceği, 

2) Ancak, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine 
tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabileceği, 

Belirtilmiştir. 

Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar : 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında; 

1) 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden 
işverenler, bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve 
elektronik sistemi kullanmak zorunda tutulmuşlardır. 

2) Birinci fıkrada belirtilmeyen muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik 
ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir. 

3) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişilerin bu sistemi 
kullanma zorunluluğu olup, daha sonra bu kapsamdan çıkamayacakları, 

İfade edilmiştir. 

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü : 

7 nci madde ile yapılan düzenlemeye göre; 

1) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin, Kurumca belirlenen sistem 
üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 24.09.2021 tarihini takip eden üç ay içinde 
başvuru yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. 



2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 24.09.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya 
başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 
üç ay içinde Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlü 
tutulmuşlardır. 

3) Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak 
kendisine elektronik tebligat yapılmasını takip eden muhataplar da başvurularını Kurumca 
belirlenen sistem üzerinden yapabileceklerdir. 

Elektronik Tebligatın gönderilmesi, muhatabına iletilmesi ve kullanıma kapatılması: 

Sosyal Güvenlik Kurumu teşkilatlarınca tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda 
imzalanması sonucu muhatabın elektronik tebligat adreslerine gönderilen evraklar ; muhatabın 
elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak 
olup, elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması  ve saklanmasına ilişkin düzenlemelere 
Yönetmeliğin izleyen maddelerinde yer verilmiştir. 

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşılabilir.  

Üyelerimize önemle duyurulur. 

 

 


