
 
 
 
 
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

 CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 
 
 

Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş Şişli/İSTANBUL Telefon: (212) 315 84 00 Faks: (212) 343 47 80  
E-Posta: ismmmo@ismmmo.org.tr Web: https://www.ismmmo.org.tr 

 
 

 

10.12.2021 

SGK E-TEBLİGAT SİSTEMİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI  

 

Değerli Meslek Mensubumuz,       

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca 
Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat 
sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik 
ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir. 

 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli 
işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar. 

 İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise 
sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.  

SGK elektronik tebligat sistemine girişi zorunlu olan ve tescilli işyeri dosyası olan 
işverenlerin; 

 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere en geç 3 ay içinde, en geç 31 
Aralık 2021 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. 

 İlk defa 01 Ekim 2021 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerlerinin en geç tescil 
tarihini takip eden ay başından başlamak üzere 3 ay içerisinde sisteme kayıt 
olmaları gerekmektedir. 

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu’nda elden 
herhangi bir başvuru alınmayacaktır.  

E-devlet sisteminde sgk-elektronik tebligat başvuru formunu doldurarak tebligat 
sistemine kayıt yapılmaktadır. 

 E-devlet > Sgk e-tebligat > Yeni Başvuru aşamalarını takip etmeniz gerekmektedir; 

  E-devlet e tebligat Sgk başvuru ekranına giriş yapınız E-devlet SGK tebligat 
başvurusu ekranı.  

 Uygulamaya girdikten sonra YENİ BAŞVURU tıklayınız 
 Açılan ekranda BAŞVUR diyerek SGK e-tebligat giriş işleminizi tamamlamış 

olacaksınız. 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Saygılarımla, 
 
Yücel Akdemir 
Başkan 
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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. 

 

 

3- SGK e-Tebligat Başvurusu 

e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri arasında yer alan “Tebligat Hizmetleri” 
başlığı altındaki “SGK e-Tebligat Başvurusu” menüsünden giriş yapılacaktır.  

https://www.build.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu


 

 

Kullanıcı tarafından “SGK e-Tebligat Başvurusu” sekmesine tıklanarak yeni başvuru 
yapılabilecektir.  

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.  

 

 

4- Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılabilecektir. 

-Gerçek Kişi İsteğe Bağlı: Kurumumuzda işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar 
kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” 
seçeneğinden yapacaklardır.  



 

-Gerçek Kişi İşveren: Gerçek kişi işyeri işverenleri, işyerlerine ilişkin müracaatlarını “Gerçek 
Kişi İşveren” seçeneğinden yapacaklardır.  

-Tüzel Kişi: 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 Kişi” seçeneğinden yapılabilecektir. 

-Kullanıcılar, birden fazla başvuru türü için başvuruda bulunabilecektir. 

 

Başvuruya tıklandığında aşağıda yer alan ekran görüntülenecektir. 



 

 

Ayrıca bu hesaba tebligat alıcısı olarak üçüncü kişiler de “Hesaplar” kısmından 
eklenebilecektir. 

 



 

5-Kullanıcı tarafından yeni başvuru sekmesinin tıklanmasıyla 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 gelecektir. 

 

 

 

Kullanıcı istediği tüzel kişilik için “Başvur” butonuna basarak tebligat başvurusu 
yapabilecektir.  

Tebligat gönderilmemiş vergi bazlı tüzel kişilikler için başvuru herhangi bir yönetici tarafından 

silinebilecek ancak daha önce tebligat gönderilmiş tüzel kişilikler için başvuru 

silinemeyecektir. 

6-Kullanıcı başvurularını yaptığında e-Tebligat başvurusu ekranında tebligatlarını 
görüntüleyebileceği tüzel kişilikler, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar ile gerçek 
kişiliğinden kaynaklı gerçek kişi işveren başvurusunu görüntüleyebilecektir. 

Bir tüzel kişilik için yöneticilerden birinin başvuru yapması halinde diğer yöneticilerin ayrıca 
başvuru yapmasına gerek kalmayacak, SGK e-Tebligat Başvuru ekranlarında diğer 
yöneticilerde ilgili tüzel kişiliği “Kayıtlı Başvuru Listesinde” görüntüleyip hesap 
ekleyebileceklerdir. 



 

 

7- Hesap Ekleme 

Kullanıcı/Hesap sahibi tüzel kişiliğin, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların ya da gerçek 
kişi işveren veya isteğe bağlı hesabın tebligatlarının görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere 
yetki tanımlayabilecektir. Hangi tüzel kişilik için tanımlama yapılacaksa o satırda yer alan 

hesaplar butonuna basılıp ilgili üçüncü kişi eklenebilecektir. 

Ekleme işleminin ardından üçüncü kişinin e-Devlet hesabına onay gidecek ve üçüncü kişi 
tarafından onaylama yapılması halinde eklenilen hesaba ilişkin tebligatları üçüncü kişi, hesap 

sahibi ile birlikte görüntüleyebilecektir. 

Eklenen üçüncü kişinin doğrulamayı yapıp yapmadığı hesap sahibi tarafından 
görüntülenebilecektir. Doğrulamanın henüz yapılmamış olması halinde hesap doğrulama 
durumu onay bekliyor şeklinde olacaktır. 

 

 

 

 



8- SGK e-Tebligat Hesap Doğrulama 

Hesap sahibi tarafından hesaba eklenen üçüncü kişi e-Devlet hesabına gelen onayı 
doğrulayarak tebligatları görmeye başlayabileceği gibi reddet butonuna basarak onay 

vermeyebilecektir. 

Ana hesap sahibi istediği vakit onaylanmış ve eklenmiş kullanıcıları hesabından 
silebilecektir. 

 

 

 

 

 

Eklenen üçüncü Kişinin e-Devlet hesabına gelen onaylamanın doğrulanması halinde hesap 
sahibi ekranında hesap doğrulama durumu onaylandı olarak görüntülenecektir. 

 

https://www.build.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-hesap-dogrulama


 

9- SGK e-Tebligat Sorgulama 

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından elektronik 
ortamda imzalanan evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaşmasını müteakip gerek 
hesap sahipleri gerekse de hesaba eklenen kişiler “SGK e-Tebligat Sorgulama” menüsünden 

gönderilen tebligatları görüntüleyebileceklerdir.  
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1- DYS’de ‘Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma’ ekranında, üst yazı hazırlanıp,  
imzalandıktan sonra, ‘Evrak Hazırlama’ bölümündeki ‘Detaylar’ butonuna tıklanacaktır. 

 

 

2- Açılan ‘Evrak Detay Bilgileri’ açılır penceresinde, ‘TC Kimlik No’ ya da ‘Vergi No’ 
kutucuklarına ilgili bilgiler girilir. e-Tebligat gerçek kişi işveren/isteğe bağlı olarak talep eden 
gerçek kişi için ise detaylar bölümünde ‘TC Kimlik No’ girilmelidir. e-Tebligat tüzel kişi için 
ise tebligatın ait olduğu tüzel kişiliğin vergi numarası girilmelidir. Her iki bilgi aynı anda 
girilmemelidir. İki kutucuktan sadece bir tanesine bilgi girilmelidir. 

 

3- Dağıtım Listesi Hazırla  uto u a tıkla a aktır. 



 

4- Açılan ‘Dağıtım Listesi’ açılır penceresinde, ‘*Seçilecek Yer Türü’ listesinden, ‘SGK E-Tebligat’ 
seçeneği seçilir ve ‘İlgili Yeri Seç’ butonuna tıklanır. 

 

5- Eğer, sorgula ası yapıla  gerçek ya da tüzel kişi i , SGK E-Te ligat Uygula ası da aşvuru kaydı 
YOK ise, kulla ı ıya aşağıdaki uyarı esajı ekra ı gösterilir. 



 

6- Eğer, sorgulaması yapılan gerçek ya da tüzel kişinin, SGK E-Tebligat Uygulamasında 
başvuru kaydı VAR ise, kullanıcıya hangi kapsamda e-Tebligat gönderileceğine ilişkin ekran 

gösterilir. 

 



 

7- Ta a  butonuna  tıkla dığı da işle  ta a la ır ve aşağıdaki uyarı gösterilir. 

 

8-İ zaları ta a la a  evrak O ay “o rası Gözde  Geçir e  ekra ı da  Gö der  butonuna 

asıl ası ı üteakip e-Te ligat siste i e gö derile ek ve te ellüğ edil iş sayıla aktır. Gö der  

uto u a asıl adığı süre e, e-Te ligat gö deril e iş ola aktır. 


	sgk
	SGK e-tebligat genelgesi

