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KAPSAM

• 11.02.1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
• 04.01.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
• 10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
• 27.08.2015 Tarih ve 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
• 15.03.2018 Tarih ve 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında

Kanun,
• 06.12.2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği.
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1. UETS NEDİR?

• Elektronik Tebligat; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar tarafından,
elektronik ortamda oluşturulan tebligatları, e-Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak ve değiştirilemez
şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) aracılığı ile alıcılara iletilmesi olarak ifade
edilebilmektedir.

• UETS kurma ve işletme görevi, 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı
İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda Posta
Telefon Telgraf A.Ş.’ye (PTT’ye) verilmiştir.
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2. UETS NEDEN GEREKLİDİR?

UETS ile amaçlananlar;

• Bilgi güvenliğinin sağlanması,

• Kişisel verilerin korunması,

• Hizmet kalitesinin sağlanması,

• Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması,

• Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması,

• Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması,

şeklinde sıralanabilmektedir.
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3. E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU OLANLAR KİMLERDİR?

Aşağıda yer alan listede yazılı olan kurum ve kuruluşlar için, 7101 Sayılı Kanun’un 48. madde gereği e-
tebligat zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;
I. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV)

sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile 5018 sayılı
Kanun’da tanımlanan mahallî idareler,

II. Özel Kanun’la kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’la kurulan fonlar ve kefalet
sandıkları,

III. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müesseseleri ve işletmeleri,
IV. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
V. Kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
VI. Kanun’la kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
VII. Noterler ile baro levhasına kayıtlı avukatlar,
VIII. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
IX. 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 birimler,
e-tebligat uygulaması kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.
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4. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

• Gerçek ve tüzel kişilere, talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilmektedir. Bu durumda, söz
konusu muhataplara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır (Elektronik Tebligat
Yönetmeliği, 5/(2). madde).

• Elektronik olarak yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılmaktadır.

• 01.01.2020’den itibaren tebligat gönderimleri UETS üzerinden yapılacaktır.
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5. UETS BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

UETS başvuru evrakları aşağıdaki gibidir. Buna göre;

• Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’nde (DETSİS) yer alan
benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri,

• Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (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,

• Ana İşlem Yetkilisi’ne ait bilgiler (GSM numarası, ad-soyad, mail adresi, v.b.),
şeklinde sıralanabilmektedir.
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6. UETS’YE ÖN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

• UETS’ye, https://basvuru.etebligat.gov.tr/ adresi üzerinden E-Devlet, E-İmza ya da Mobil İmza şifresi ile
bireysel veya tüzel kişilik olarak ön başvuru yapılabilmektedir.

https://basvuru.etebligat.gov.tr/
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7. E-TEBLİGAT BİLGİLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIR?

• Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen
muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye
bildirmektedir.

• Elektronik tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba
bilgilendirme mesajı iletilmektedir. Söz konusu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti
mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilmektedir.

• Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini
etkilememektedir (Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 10/(3). madde).

• Muhatabın bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları, UETS tarafından tutulmaktadır.
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8. E-TEBLİGAT SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

E-tebligat sahibinin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir. Buna göre;

• Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili
birime teslim etmesi,

• Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri
PTT’ye bildirmesi,

• Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri koruması, üçüncü kişilerle paylaşmaması ve
başkasına kullandırmaması (Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 21. madde),
gerekmektedir.
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9. E-TEBLİGAT ÜCRETLENDİRMESİ NASILDIR?
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10. E-TEBLİGAT ADRESİ HANGİ HALLERDE KULLANIMA KAPATILIR ?

• Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için zorunluluğun ortadan kalkması durumunda,
bağlı olduğu ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içerisinde PTT’ye gerekli bildirim
yapılmaktadır. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde PTT tarafından adres kullanıma
kapatılmaktadır.

• Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle
elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat
adresi PTT tarafından kullanıma kapatılmaktadır. Söz konusu kapatma işlemi; ilgili kurum, kuruluş veya
birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da
yapılabilmektedir.



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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