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YÖNETMELİK

Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA
YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Sosyal Güvenl�k Kurumunca elektron�k ortamda yapılacak tebl�ğ

�şlemler�ne yönel�k usul ve esasları bel�rlemekt�r.
(2) Bu Yönetmel�k, 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununa,

21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanuna ve d�ğer mevzuata göre
hazırlanan ve tebl�ğ� gereken evrakın elektron�k ortamda tebl�ğ ed�lmes�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası

Kanununun 88 �nc� maddes�, 31/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l� Usulü Hakkında Kanunun 8
�nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alındı b�lg�s�: Tebl�gatın; muhatabın elektron�k tebl�gat adres�ne ulaştığına ve usulen tebl�ğ ed�lm�ş

sayıldığına da�r üret�len, muhatap ve Kurum tarafından alınan kayıtları,
b) e-Devlet: www.türk�ye.gov.tr adres� üzer�nden ulaşılan ve �lg�l� mevzuatınca bel�rlenen kamu h�zmetler�n�n

son kullanıcıya farklı er�ş�m kanallarından tek noktadan bütünleş�k olarak sunulduğu ortak elektron�k platformu,
c) Elektron�k �mza: 15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Elektron�k İmza Kanununun 4 üncü maddes�nde bel�rt�len

elektron�k �mzayı,
ç) Elektron�k tebl�gat: İlg�l� mevzuata göre muhataplara tebl�ğ� gereken evrakın elektron�k tebl�gat s�stem� �le

muhatapların elektron�k adresler�ne tebl�ğ ed�lmes�n�,
d) Elektron�k tebl�gat adres�: Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından e-Devlet bünyes�nde veya başka kurumlar

tarafından kurulmuş elektron�k tebl�gata elver�şl� ortamı,
e) Elektron�k tebl�gat s�stem�: B�l�ş�m s�stemler� kanalıyla muhatabın elektron�k adres�ne �let�lmek üzere tebl�ğ

evrakının gönder�ld�ğ� ve elektron�k ortamda del�llend�r�lerek tesl�m�n�n sağlandığı s�stem�,
f) İşveren: Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�ne göre s�gortalı sayılan k�ş�ler� çalıştıran gerçek veya tüzel k�ş�y� yahut tüzel
k�ş�l�ğ� olmayan kurum ve kuruluşları,

g) İşlem zaman b�lg�s�: Elektron�k ver�n�n üret�ld�ğ�, değ�şt�r�ld�ğ�, gönder�ld�ğ�, alındığı/kayded�ld�ğ� zaman
b�lg�s�n�,

ğ) Kurum: Sosyal Güvenl�k Kurumunu,
h) MERSİS: Merkez� S�c�l Kayıt S�stem�n�,
ı) Muhatap: Elektron�k ortamda tebl�gat yapılacak olanları,
�) Olay kaydı: Elektron�k tebl�gat h�zmet�n�n ver�lmes� esnasında meydana gelen ve mevzuat gereğ� kaydının

tutulması zorunlu olan tüm b�l�ş�m s�stem� �şlem kayıtlarını,
�fade eder.
İlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında aşağıdak� �lkeler göz önüne alınır:
a) Tesl�m, b�lg�lend�rme ve belgelend�rmen�n sağlanması.
b) B�lg� güvenl�ğ�n�n sağlanması.
c) K�ş�sel ver�ler�n korunması.
ç) Entegrasyon ve �şb�rl�ğ�n�n sağlanması.
d) H�zmet kal�tes�n�n sağlanması.
e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM
Tebl�gatın Elektron�k Ortamda Yapılmasına, Elektron�k Tebl�gat Adres�n�n

Ed�n�lmes�ne ve Kullanılmasına İl�şk�n Hükümler
Elektron�k ortamda tebl�ğ ed�lecek evraklar
MADDE 5 – (1) Kurumca, mevzuat gereğ� tebl�ğ� gereken tüm evraklar, muhataplara �l�şk�n bu Yönetmel�kte

bel�rlenen hükümler çerçeves�nde elektron�k ortamda tebl�ğ ed�l�r.
(2) Ancak elektron�k yolla tebl�gatın zorunlu b�r sebeple yapılamaması hâl�nde, kend�ler�ne elektron�k tebl�gat

yapılması gereken muhataplara d�ğer usullerle de tebl�gat yapılab�l�r.
Zorunlu olarak veya �steğe bağlı elektron�k tebl�gat yapılacaklar
MADDE 6 – (1) 5510 sayılı Kanunun 88 �nc� maddes�n�n y�rm� üçüncü fıkrası hükümler�ne �st�naden

�şverenler bu Yönetmel�kte bel�rlenen sürelerde elektron�k tebl�gat adres� almak ve elektron�k s�stem� kullanmak
zorundadırlar.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�lmeyen muhataplar �steğe bağlı olarak kend�ler�ne elektron�k ortamda tebl�gat
yapılmasını talep edeb�l�rler.

(3) İsteğe bağlı olarak kend�ler�ne elektron�k tebl�gat yapılmasını �steyen bu k�ş�ler bu s�stem� kullanmak
zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.

Elektron�k tebl�gat adres� ed�nme ve b�ld�r�m yükümlülüğü



MADDE 7 – (1) Elektron�k tebl�gat adres� almak zorunda olan �şverenler, Kurumca bel�rlenen s�stem
üzer�nden, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden üç ay �ç�nde başvuru yapmakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra s�gortalı çalıştırmaya başlayan �şverenler s�gortalı
çalıştırmaya başladığı ayı/dönem� tak�p eden aydan �t�baren üç ay �ç�nde, Kurumca bel�rlenen s�stem üzer�nden
başvuru yapmakla yükümlüdür.

(3) Elektron�k tebl�gat adres� ed�nme zorunluluğu bulunmayan fakat �steğe bağlı olarak kend�s�ne elektron�k
tebl�gat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca bel�rlenen s�stem üzer�nden yapmakla
yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektron�k Tebl�gatın Yapılması ve Elektron�k Tebl�gat Adres�n�n

Kullanıma Kapatılması
Elektron�k tebl�gatın gönder�lmes� ve muhatabına �let�lmes�
MADDE 8 – (1) Sosyal güvenl�k �l müdürlüğü/sosyal güvenl�k merkez�/merkez teşk�latı tarafından tebl�ğ

ed�lmes� gereken evrak elektron�k ortamda �mzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektron�k tebl�gat adres�ne
�let�l�r.

(2) Elektron�k �mzalı evrak muhatabın elektron�k ortamdak� adres�ne ulaştığı tar�h� �zleyen beş�nc� günün
sonunda tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.

(3) Olay kayıtları, �şlem zaman b�lg�s� eklenerek arş�vde er�ş�leb�l�r şek�lde saklanır. Ancak evrakın �lg�l�
mevzuat hükümler� uyarınca �mha ed�lmes�n� müteak�p e-tebl�gat kayıtları da s�l�neb�l�r.

(4) Talep hal�nde elektron�k tebl�gata a�t kayıtlar muhataba veya yetk�l� merc�lere sunulur.
(5) Olay kayıtları aks� �spat ed�lmed�kçe kes�n del�l sayılır.
Elektron�k tebl�gat adres�n�n kullanıma kapatılması
MADDE 9 – (1) Zorunlu veya �steğe bağlı olarak elektron�k tebl�gat s�stem�ne dah�l olanların aşağıdak�

durumlar dışında s�stemden çıkmaları mümkün değ�ld�r. Buna göre;
a) Tüzel k�ş�lerde t�caret s�c�l kaydının s�l�nd�ğ� (nev� değ�ş�kl�ğ�, b�rleşme haller� dah�l) tar�h �t�barıyla

elektron�k tebl�gat adres� kapatılır.
b) Gerçek k�ş�lerde �lg�l�n�n ölümü veya ga�pl�ğ�ne karar ver�ld�ğ�n�n Kurum tarafından tesp�t ed�ld�ğ�

durumlarda ölüm/karar tar�h� �t�barıyla �lg�l�n�n elektron�k tebl�gat adres� resen kapatılır.
c) Ölen/ga�pl�ğ�ne karar ver�len k�ş�n�n elektron�k tebl�gat adres�, m�rasçıları tarafından sosyal güvenl�k �l

müdürlüğüne veya sosyal güvenl�k merkez�ne/merkez teşk�latına başvuru yapılması hal�nde de kullanıma kapatılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
İşlem zaman b�lg�s� ve olay kayıtlarının muhafazası
MADDE 10 – (1) Kurum tarafından; �şlem zaman b�lg�s� ve olay kayıtları er�ş�leb�l�r şek�lde, güvenl�ğ�,

g�zl�l�ğ� ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda bel�rt�len süreler kadar arş�vde muhafaza ed�l�r:
a) Kurum �le muhataplar tarafından gerçekleşt�r�len �şlem zaman b�lg�s� kayıtları on yıl.
b) Elektron�k tebl�gat s�stem� �ş süreçler�n�n sürekl�l�ğ�n� veya b�lg� güvenl�ğ�n� tehd�t eden ya da

öngörülemeyen durumlara a�t �şlem zaman b�lg�s� kayıtları on yıl.
c) Muhatabın elektron�k tebl�gat s�stem�ne er�ş�m kayıtları on yıl.
ç) Olay kayıtları otuz yıl.
(2) İşlem zaman b�lg�s� ve olay kayıtlarının s�l�nmes� en az b�r defa denet�mden geçm�ş olması şartına bağlıdır.
Muhatabın sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Kend�s�ne elektron�k ortamda tebl�gat yapılacak muhatap;
a) Başvurusunu süres�nde, tam ve doğru olarak yapmakla,
b) Beyan ed�len b�lg�lerde meydana gelecek değ�ş�kl�kler� b�ld�rmekle,
c) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tüm şartlara r�ayet etmekle,
ç) Elektron�k tebl�gatı alacak k�ş�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde bu değ�ş�kl�ğ� b�ld�rmekle,
yükümlüdür.
(2) B�r�nc� fıkrada yer ver�len sorumlulukların yer�ne get�r�lmemes�nden doğacak hukuk� sonuçlar muhatabın

sorumluluğundadır.
Kullanılacak elektron�k tebl�gat s�stem�n�n bel�rlenmes�
MADDE 12 – (1) Kurum, elektron�k ortamda yapılacak tebl�gatla �lg�l� her türlü tekn�k altyapıyı kurup

�şleteb�l�r veya elektron�k tebl�gat yapmaya yetk�l� Kurumlarla yapılacak protokol hükümler� çerçeves�nde elektron�k
tebl�gat yaptırtab�l�r, elektron�k ortamda yapılacak tebl�gatla �lg�l� başka kurumlarca kurulmuş olan tekn�k altyapıyı
�lg�l� mevzuatı doğrultusunda kullanab�l�r.

(2) Kurum, elektron�k ortamda yapılacak tebl�gatla �lg�l� başka Kurumlar tarafından kurulmuş olan tekn�k
altyapının kullanılması hal�nde �lg�l� kanunlara ve bu Yönetmel�kte bel�rlenen usul ve esaslara uygun olacak şek�lde
taraflar arasında yapılacak protokol hükümler� uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller ve tereddütler�n g�der�lmes�
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat

Kanunu ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasından doğab�lecek tereddütler Kurum tarafından g�der�l�r.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�n� �zleyen ayın başından �t�baren yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


