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Elektronik Tebligat Yönetmenliği
7201 sayılı Tebligat Kanuna göre uygulanması zorunlu olan
elektronik tebligata ilişkin açıklamalar

Elektronik Tebligat yönetmenliği 06/12/2018 tarihinde Resmi Gazete
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, 7201 sayılı Tebligat Kanuna göre
uygulanması zorunlu olan elektronik tebligata ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Buna göre Elektronik Tebligat başvuruları 01/01/2019 – 31/01/2019 tarihleri
arasında yapılacak olup yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kurum ve kişilerin
elektronik tebligat adresi başvurusu yapması zorunludur.
Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi alması zorunlu
olanlar aşağıdaki gibidir;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluşlar.
b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan
fonlar ve kefalet sandıkları.
ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve
işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
(Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Komandit Şirketler, Kooperatifler,
Dernekler ve Vakıflar)
g) Noterler.
ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden
fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya
hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
Yukarıda sayılanların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde
elektronik tebligat adresi verilecektir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla
yapılması zorunludur.
Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:
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a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt
Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı
olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS
numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları
sistem bilgileri.
c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da
dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da
dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.
PTT, yukarıda belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin
usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.
Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre elektronik yolla tebligat, muhatabın
elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü
ölçüde 25/01/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem
tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak
gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com
adresine gönderebilirsiniz.
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