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SİRKÜLER 2021/58: SGK Tebligatlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Yayımlandı
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88.maddesinde tebliğlerin elektronik
ortamda yapılabileceği, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine
elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye
Kurumun yetkili olduğu düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Kanunu’nun 8.maddesi uyarınca 24 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede "Sosyal Güvenlik
Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmeliğe
göre SGK (Kurum), işverenlere mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları elektronik ortamda tebliğ
edecektir.
Yönetmelikte yapılan düzenlemelerin özeti aşağıda yer almaktadır.
1. Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Evraklar
SGK, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve ihtiyari olarak kendisine elektronik
tebligat yapılmasını talep eden muhataplarına elektronik ortamda tebliğ edecektir. Ancak elektronik
yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması
gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.
2. Zorunlu Olarak veya İsteğe Bağlı Elektronik Tebligat Yapılacaklar
5510 sayılı Kanun’un “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin 23. fıkrası hükümlerine
istinaden;
•

Mevcut işverenler 31.12.2021 tarihine kadar,

•

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler
sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde,

Elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.
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.
Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar, yönetmelikte sayılan
durumlar dışında sistemden çıkamayacaklardır.
3. Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi
(1) Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi
gereken evrak elektronik ortamda imzalanarak Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat
adresine iletilecektir.
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(2) Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
(3) Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacaktır. Ancak evrakın
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilecektir.
(4) Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır
(5) Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılmıştır.
4. İşlem Zaman Bilgisi ve Olay Kayıtlarının Muhafazası
Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü
sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilecektir:
a) Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
b) Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da
öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
c) Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
ç) Olay kayıtları otuz yıl.
İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına
bağlıdır.
5. Muhatabın Sorumluluğu
Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;
a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,
Yükümlüdür.
Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın
sorumluluğundadır.
6. Kullanılacak Elektronik Tebligat Sisteminin Belirlenmesi
• Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilir veya
elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde
elektronik tebligat yaptırtabilir, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca
kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilir.
• Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka Kurumlar tarafından kurulmuş olan
teknik altyapının kullanılması halinde ilgili kanunlara ve Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara
uygun olacak şekilde taraflar arasında yapılacak protokol hükümleri uygulanır.
Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren (01.10.2021) yürürlüğe girecektir.
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