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İstanbul, 12.12.2021   

DUYURU 536 

   

Konu: 2022 Yılı motorlu taşıtlar vergisi artış oranı, SGK e-tebligat sistemine başvuru usulü 

ve  başvuru süresinin uzatılması hk. 

  

1. 2022 Yılı İçin Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisinin Artış Oranı %25 Olarak 

Belirlendi 

08.12.2021 Tarih ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 27/11/2021 tarihli ve 31672 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 533 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %36,2 

(otuzaltı virgül iki) olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 

Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 25 (yirmi 

beş) olarak yeniden belirlenmiştir. 

2. SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılması ve Başvuruya İlişkin Kurum 

Genelgesi 

2.1. SGK e-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılması 

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca 

Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik 

tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç 

ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde 

sona ermektedir. 

Kurum tarafından, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan 

genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması 

nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. 

Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi, 31.01.2022 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

2.2. Başvuruya İlişkin Kurum Genelgesi 

2021/38 No.lu SGK Genelgesi uyarınca e-tebligat uygulamasının başvuru ve diğer  usul ve 

esasları belirlenmiştir. 

Zorunluluk Kapsamında Olanlar 

 -1.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 

1.10.2021 tarihi ve sonrasında sigortalı çalıştırmaya devam eden, 
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-1.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (e) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan, 

gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler elektronik tebligat 

adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. 

Başvuru Süresi 

-1.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler, 

www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) 1.10.2021 tarihini takip eden 3 ay içinde 

başvuru yapmakla yükümlüdür. Önceki bölümde belirtildiği üzere bu işverenlerin 31.12.2021 

tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi, 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

- 1.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (e) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan işverenler, 

sigortalı çalıştırmaya başlanılan ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde www.turkiye.gov.tr 

adresinden (e-Devlet) başvuru yapmakla yükümlüdür. 

Başvuru Şekli 

Elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi alacak ve kullanacak olan muhatapların 

www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılabilecektir. 

– Kurumlunuzda işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını 

görüntülemek üzere müracaatlarını “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğinden yapabilecektir. 

– Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekili tarafından, 

“Gerçek Kişi İşveren” seçeneğini kullanılarak başvuru yapılabilecektir. 

– Tüzel kişi işverenler bakımından ise başvuru için “Tüzel Kişi” seçeneği kullanılacak 

olup, başvuru yapacak kişinin MERSİS veya SGK işyeri tescil kaydında 

yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alması gerekmektedir. 

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan muhataplar şahsi işlemlerinden doğan 

(borçlanma, tescil vb.) tebligatları almak için, “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğini kullanarak 

ayrıca başvuru yapacaklardır. 

Tüzel kişi işverenler bakımından yöneticilere/müdürlere/kanuni temsilcilere ve bunların 

dışında kalan gerçek kişi işverenlere, “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” müracaatları bulunmadığı sürece, 

şahsi işlemlerinden doğan elektronik tebligat gönderilmeyecektir. 

Ayrıca, gerçek kişi işverenler bakımından başvuruyu yapan işveren veya işveren vekilinden 

biri, tüzel kişi işverenler bakımından her bir yönetici/müdür/kanuni temsilci, tebligatların 

görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlayabilecektir. Yetki tanımlanan bu kişiler alt 

hesap olarak adlandırılacaktır. 

e-Tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi işyeri için yapılan başvurularda vergi 

kimlik numarası, gerçek kişi işyeri için yapılan başvurularda ise T.C. Kimlik Numarası esas 

alınacaktır. Tüzel kişilik için yapılan başvuru sonrası, aynı vergi kimlik numarası altında veya 
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gerçek kişi işyeri için yapılan başvuru sonrası aynı T.C. Kimlik Numarası altında yeni bir işyeri 

dosyasının tescil edilmesi halinde, yeni tescil edilen işyeri için elektronik tebligat adresi alınmasına 

ihtiyaç duyulmamakta olup, yeni tescil edilen işyerine ilişkin tebligatlar daha önce başvurusu 

yapılan elektronik tebligat adresi üzerinden takip edilebilecektir. 

Tüzel kişilik adına, birden fazla yönetici bulunması durumunda, tek bir yöneticinin- e-

Tebligat başvurusu yapması yeterli olacaktır. Bir yöneticinin yaptığı başvuru sonrasında, diğer 

yöneticiler de herhangi bir başvuru gerekmeksizin, tüzel kişilik adına gelen e-Tebligatları 

görüntüleyebilecek, yapılmış olan bu başvuruyu daha önce tebligat gönderilmemiş olması şartıyla, 

silebilecek ve yeni kullanıcıları alt hesap olarak ekleyebilecektir. 

Tebligat Usulü ve Tebliğ Edilmiş Sayılma Tarihi 

Kurum Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi 

tarafından elektronik ortamda imzalanan evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı 

tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır. e-Tebligat gönderildiğinde muhatabın e-

Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numarasına SMS ve/veya e-posta adresine bilgi mesajı 

gönderilecektir. Bu nedenle, evrakın muhatap tarafından okunup okunmaması evrakın tebliğ 

edilmesinde önem arz etmeyeceğinden, evrak muhatap tarafından okunmamış olsa dahi muhatabın 

elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

Değişik nedenlerden dolayı, muhatabın e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefon 

numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilememesi veya geç gönderilmesi, 

elektronik tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir. 

Ayrıca, elektronik ortamda imzalanan evrak, muhatabın elektronik ortamdaki adresine 

ulaştığı tarihi izleyen beşinci günden önce okunsa dahi, evrak muhatabın elektronik ortamdaki 

adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

Genelgenin tamamı için tıklayınız. Başvuru kılavuzu için tıklayınız. 

SGK e-Tebligat Başvurusu için aşağıdaki linke tıklayınız: 

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

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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