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SĐRKÜLER                   Đstanbul, 09.10.2012  
Sayı: 2012/221                  Ref: 4/221 
 
Konu:  
S.G.K. TARAFINDAN ĐŞVERENLER ĐN E-POSTA ADRESLERĐNĐ KURUMA 
BĐLDĐRMELER Đ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMI ŞTIR  
 
E-ödenek programının kapsamı ve mahiyeti hakkında S.G.K. tarafından yayınlanan 2012/28 
sayılı genelge hakkında tarafınıza 24.09.2012 tarih ve 2012/209 sayılı sirkülerimiz 
gönderilmişti. Söz konusu sirkülere ek yaptığımız genelgenin “B- Đşveren Modülü” başlıklı 
bölümünde “çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından 
işverenlere e-posta gönderilecektir. E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta 
adreslerini Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. Đşverenlerin elektronik posta adreslerini 
Kuruma ulaştırmaları hakkında bildirilecek son tarih 01.10.2012 olup, bu tarihe kadar 
2011/50 sayılı genelgenin çalışılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına 
devam edilecektir” ifadesine yer verilmiştir.  
 
Söz konusu bildirim tarihi 31.12.2012 gününe kadar uzatılmıştır.  
 
Bu tarihe (31.12.2012) kadar Kurum tarafından işverenlere çalışılmadığına dair bildirimin 
yapılması için yazılı tebligat gönderilmeden idari para cezası uygulanmayacaktır.  
 
S.G.K. tarafından yayınlanan duyuruya göre, işverenlerin e-posta adreslerinin ve cep telefonu 
numaralarının giriş yapılacağı ve Kurum tarafından kayıt altına alınacağı menüler, 
çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranlarında uygulamaya açılmıştır. Söz konusu menülere 
http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do web adresinden ulaşılacaktır.  
 
Đşverenlerin 4/a kapsamındaki sigortalılarına verilen istirahat raporları için çalışılmadığına 
dair bildirim girişi yapılması hakkında Kurum tarafından kendilerine gönderilen e-postaların 
ulaşacağı e-posta adreslerini ve cep telefonu numaralarını 31.12.2012 tarihine kadar açılan 
menülerden Kuruma bildirmeleri gerekmektedir.  
 
 
Saygılarımızla,  
    
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK: 
2 adet S.G.K. duyurusu  
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı 
İrtibat    : Osman YÜCE Daire Başkanı   E-posta: oyuce@sgk.gov.tr      Telefon:(312) 458 72 82 
Adres     : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA 

 
  03.10.2012 

DUYURU 

 

İŞVERENLERİN E-POSTA ADRESLERİNİ KURUMA BİLDİRMELERİ  

HAKKINDA DUYURU 

               
 Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları 
açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 
03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.  
 
  Söz konusu Genelgenin  “B) İşveren Modülü başlıklı bölümünde;  “çalışılmadığına dair 
bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir. e-
posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri 
gerekmektedir. İşverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ulaştırmaları hakkında 
bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin 
çalışılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir” ifadesine 
yer verilmiştir. 

Anılan Genelgede belirtilen süre 30/09/2012 tarihli duyuru ile 31/12/2012 tarihine 
kadar uzatılmıştır. Öte yandan işverenlerin e-posta adreslerinin ve cep telefon numaralarının 
giriş yapılacağı ve Kurum tarafında kayıt altına alınacağı menüler çalışılmadığına dair bildirim 
girişi ekranlarında uygulamaya açılmıştır. Söz konusu menülere 
http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do web adresinden ulaşılacaktır.  

İşverenlerin 4/a kapsamındaki sigortalılarına verilen istirahat raporları için 
çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılması hakkında Kurum tarafından kendilerine gönderilen 
e-maillerin ulaşacağı e-posta adreslerini ve cep telefon numaralarını 31.12.2012 tarihine 
kadar açılan menülerden Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. 

 Tüm ilgililere önemle duyurulur. 
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SOSYAL GÜVENL!K KURUMU BA"KANLI#I  
EMEKL L K H ZMETLER  GENEL MÜDÜRLÜ!Ü 

 

 
Birim Adõ: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlü ü /Kõsa Vadeli Sigortalar Daire Ba!kanlõ õ 
"rtibat : Osman YÜCE (DaireBa!kanõ)   E-posta : oyuce@sgk.gov.tr    Telefon:(312)458 72 82  
Adres : Mithatpa!a cad. No:7 Sõhhiye ANKARA 

 
  30.09.2012 

 

 "VERENLER N E-POSTA ADRESLER N  KURUMA 

B LD RMELER  HAKKINDA DUYURU 

 
Bilindi i üzere, E-Ödenek Programõnõn kapsamõ ve mahiyetine ili!kin hususlarõ 

açõklamak ve programõn i!leyi!i hakkõnda yapõlmasõ gereken i! ve i!lemleri belirlemek üzere 
03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayõlõ Genelge yayõnlanmõ!tõr.  

Söz konusu Genelgenin  “B) "!veren Modülü  ba!lõklõ bölümünde;  “çalõ!õlmadõ õna dair 
bildirimin süresinde yapõlmasõ için Kurum tarafõndan i!verenlere e-posta gönderilecektir. E-
posta gönderilebilmesi için i!verenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri 
gerekmektedir. "!verenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ula!tõrmalarõ hakkõnda 
bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayõlõ Genelgenin 
çalõ!õlmadõ õna dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasõna devam edilecektir” ifadesine 
yer verilmi!tir. 

 Anõlan Genelgede belirtilen son tarih 31.12.2012 tarihine kadar uzatõlmõ!tõr. Bu tarihe 
kadar Kurum tarafõndan i!verenlere çalõ!õlmadõ õna dair bildirimin yapõlmasõ için yazõlõ tebligat 
gönderilmeden idari para cezasõ uygulanmayacaktõr. 

Tüm ilgililere önemle duyurulur. 

 

 

 


