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İstanbul, 25.09.2021   

DUYURU 528 

 

 
Konu: • SGK e-tebligat adresi edinme ve bildirim zorunluluğu, 

 • Limited şirket müdürlerinin vergi borcundan sorumluluğuna ilişkin 

kanun yararına bozma kararı, 

 • Yabancı uyruklu sigortalıların işe giriş bildirgelerinde yapılan 

değişiklikler, 

 • 5 puanlık SGK işveren teşvikinde Türkiye geneli borç sorgulama 

şartının ertelenmesi  hk. 

 
1. SGK e-Tebligat Adresi Edinme ve Bildirim Yükümlülüğü 

 

24.09.2021 Tarih ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca 

Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelikte Sosyal Güvenlik Kurumunca 

elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğde öne 

çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar 

(1) Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu 

Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir. 

(2) Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine 

elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir. 

 

Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar 

(1) 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden 

işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik 

sistemi kullanmak zorundadırlar. 

(2) Birinci fıkrada belirtilmeyen muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik 

ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler. 

(3) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi 

kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar. 

 

Yönetmeliğin yürürlük tarihi  

Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ayın başından (01.10.2021 tarihinden itibaren) 

itibaren yürürlüğe girer.  

 

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü 

(1) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem 

üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde (31.12.2021 

tarihine kadar) başvuru yapmakla yükümlüdür.  
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(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan 

işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, 

Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür. 

(3) 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. 

 

Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi 

 (1) Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ 

edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik 

tebligat adresine iletilir. 

(2) Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 

beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. 
(3) Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır. Ancak 

evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilir. 

(4) Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulur. 

(5) Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır. 

 

İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının muhafazası 

(1) Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, 

gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir: 

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. 

(2) İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması 

şartına bağlıdır. 

 

Muhatabın sorumluluğu 

(1) 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. 

(2) Birinci fıkrada yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki 

sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır. 

 

Kullanılacak elektronik tebligat sisteminin belirlenmesi 

(1) 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. 

(2) Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka Kurumlar tarafından kurulmuş 

olan teknik altyapının kullanılması halinde ilgili kanunlara ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve 

esaslara uygun olacak şekilde taraflar arasında yapılacak protokol hükümleri uygulanır. 
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2. Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun 

Yararına Temyiz Kararı 

 

09.09.2021 Tarih ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay 4. Dairesinin 

E:2021/226,K:2021/3207 sayılı kanun yararına temyiz kararında limited şirketlerde yasal  

temsilcinin sadece  sorumluluk döneminde ödenmesi gereken (vadesi gelen) vergiden sorumlu 

tutulacağına ilişkin aşağıdaki ifadeler yer almaktadır. 

 

“Olayda, davacının borçlu şirketteki ortaklığı ve şirket müdürlüğü 22/02/2013 tarihli 

ortaklar kurulu kararının 04/03/2013 tarihli ve 8270 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmekle 

sona erdiği, aynı tarihte şirket müdürlüğüne on yıl süre ile xxx atandığı, dava konusu ödeme emri 

ile istenen 2013/2 dönemi katma değer vergisi ferlerinden oluşan kamu alacağının yeni kanuni 

temsilci tarafından 21/03/2013 tarihli beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergi ve fer’ilerinin 

ödenmemesinden kaynaklandığı, bu nedenle tartı, tahakkuk ve ödeme safhaları dikkate alındığında 

davacının söz konusu dönem itibariyle sorumlu olmadığı görülmüş olup, Vergi Mahkemesi 

kararının hukuka aykırı bir sonuç ifade ettiği açık olduğundan, kanun yararına bozulması 

gerekmektedir.” 

3. Yabancı uyrukluların İşe Giriş Bildirgelerinde Yapılan Değişiklikler 

 

Bilindiği üzere yabancı uyruklu sigortalılar için, ayrım yapılmaksızın tümü için, yapılacak 

işe giriş bildirgeleri düzenlenirken sigorta kolu seçeneği “0-Tüm Sigorta Kolları 

(Zorunlu)” seçeneği işaretlenerek giriş yapılmakta idi. 

Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan değişiklik neticesinde, sosyal güvenlik sözleşmesi 

imzalanmamış ülke vatandaşları için, işe giriş bildirgelerinde sigorta kolu seçeneği “12-U. Söz. 

Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. 

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşları için işe giriş 

bildirgesi düzenlenirken “0-Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneği işaretlenmeye devam 

edilecektir. 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkeler 

ÜLKELER İmza Tarihi Yürürlük Tarihi Revizyon Tarihi Yürürlük Tarihi 

01. İNGİLTERE 09.09.1959 01.06.1961 20.12.1999  
02. ALMANYA 30.04.1964 01.11.1965 02.11.1984 01.04.1987 

03. HOLLANDA 05.04.1966 01.02.1968 04.09.1980 01.05.1983 

04. BELÇİKA 04.07.1966 01.05.1968 11.04.2014 01.09.2018 

05. AVUSTURYA 12.10.1966 01.10.1969 28.10.1999 01.12.2000 

06. İSVİÇRE 01.05.1969 01.01.1972   

07. FRANSA 20.01.1972 01.08.1973   
08. DANİMARKA 22.01.1976 01.02.1978 13.12.1999 01.12.2003 

09. LİBYA 20.03.1976 01.10.1976 13.09.1984 01.09.1985 

10. İSVEÇ 30.06.1978 01.05.1981 26.08.2004 01.08.2012 

11. NORVEÇ 20.07.1978 01.06.1981   
12. K.K.T.C 09.03.1987 01.12.1988 23.02.2017  
13. KANADA 19.06.1998 01.01.2005   
14. MAKEDONYA 06.07.1998 01.07.2000   
15. ARNAVUTLUK 15.07.1998 01.02.2005   
16. AZERBAYCAN 17.07.1998 09.08.2001   
17. GÜRCİSTAN 11.12.1998 20.11.2003   
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18. ROMANYA 06.07.1999 01.03.2003   
19. KEBEK 21.11.2000 01.01.2005   

20.BOSNA-HERSEK 27.05.2003 01.09.2004   
21.ÇEK CUMH. 02.10.2003 01.01.2005   
22. LÜKSEMBURG 20.11.2003 01.06.2006   
23. HIRVATİSTAN 12.06.2006 01.06.2012   
24. SLOVAKYA 25.01.2007 01.07.2013   
25. SIRBİSTAN 26.10.2009 01.12.2013   
26. İTALYA 08.05.2012 01.08.2015   
27. KORE 01.08.2012 01.06.2015   
28. KARADAĞ 15.03.2012 01.12.2015   
29. TUNUS 28.05.2013 01.04.2018   
30. MACARİSTAN 24.02.2015 01.04.2018   
31. MOLDOVA 05.05.2017 01.06.2020   
32. KIRGIZİSTAN 09.04.2018 01.11.2020   
33. MOĞOLİSTAN 07.03.2018 01.03.2021   
34. POLONYA 17.10.2017 01.06.2021   
35. İRAN 16.04.2016 Onay aşamasında 

 

4. Beş Puanlık SGK İşveren Teşviki İçin Ocak 2022 Döneminden İtibaren Türkiye 

Geneli Borç Bulunmaması Şartı Aranacak 

DUYURU 525’de belirtildiği üzere 19.07.2021 tarih ve 2021/26 No.lu SGK Genelgesi 

uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık 

indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik 

sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu, 

2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren işyeri 

bazında değil, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacaktı. 2021/30 

No.lu SGK Genelgesi ile yapılan değişiklik ile beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli 

Kuruma Yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 1/1/2022 tarihinden (2022/Ocak 

ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 

http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/

