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16 OCAK 2019
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KAPSAM

İşbu çalışma, 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat 
Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır.

2



1. Elektronik Tebligat Zorunluluğu Nedir?

• Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5. maddesinde düzenlendiği üzere;
✓ 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,
✓ 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler,
✓ Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet

sandıkları,
✓ Kamu iktisadi teşebbüsler ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeler,
✓ Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
✓ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
✓ Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
✓ Noterler,
✓ Baro levhasına yazılı avukatlar,
✓ Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
✓ İdareler, kamu iktisadi teşebbüslerin veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya at diğer

ortaklıkları; adli ve dar yargı merciler, icra müdürlükler veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla
temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim,
dahilinde yer alan gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.
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2. Elektronik Tebligat Adresi Alma Başvurusu Nasıl Yapılır?
• Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için zorunluluğun başladığı 1 Ocak 2019

tarihinden itibaren bir ay içinde (31.01.2019 tarihine kadar) ilgili kurum, kuruluş veya birlik
tarafından PTT’ye başvurmak zorundadır.

3. Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?
✓ 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,
✓ 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,
✓ 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,
başvuruya eklenmektedir.

• Bunun yanı sıra; PTT, yukarıda belirtilenler dışında bilgi ve belge talep edebilmektedir (Elektronik
Tebligat Yönetmeliği 6. madde).
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4. Elektronik Tebligat Adresine Erişim Nasıl Sağlanır?
• Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı

üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa
mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir (Elektronik Tebligat Yönetmeliği 11.
madde).

5. Ücretlendirilmesi Nasıldır?
• PTT, elektronik tebligat hizmet karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu

hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar (Elektronik Tebligat
Yönetmeliği 29. madde).

• Elektronik Tebligat Sistemi adresleri ücretsiz olarak verilmektedir. Mail ve SMS ile bilgilendirmeden
ücret alınmamaktadır. Arşiv alanını genişletmek isteyen alıcılar için ayrıca arşiv alanı ücretleri ilan
edilecektir. Elektronik Tebligat Sistemi’nde 100 MB arşiv alanı ücretsiz sunulmakta olup, ayrıca alan
dolsa dahi geriye dönük 6 aya kadar olan iletilere erişim sağlanabilmektedir
(http://www.etebligat.gov.tr/ucretler/).

http://www.etebligat.gov.tr/ucretler/
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6. Denetimi Nasıl Yapılmaktadır?
• Adalet Bakanlığı, PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini re’sen

veya şikayet üzerine isteyebilir (Elektronik Tebligat Yönetmeliği 27. madde).

7. Sonuç
• Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5/(f) maddesi kapsamında; tüm özel hukuk kişilerinin (bunlara

anonim ve limited şirketler de dahil olmak üzere, adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmadığından
kapsam dışında tutulmuştur) 31.01.2019 tarihine kadar PTT’ye başvurarak elektronik tebligat adresi
edinmesi zorunludur.

• Anonim ve limited şirketlerin E-Tebligat uygulamasına geçmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun 352. maddesi kapsamında 2019 yılı için 1.900 TL özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya
kalması söz konusudur.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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