
 

 

 

2 Ocak 2019 

 
 

İlgi: Elektronik Tebligat Yönetmeliği 

 
(6 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan) Elektronik Tebligat Yönetmeliği 

(“Yönetmelik”) 1 Ocak 2019’da (“Yürürlük Tarihi”) yürürlüğe girmiştir. 

 
Yönetmelik’e göre, yetkili kurum ve mercilerce (kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici 

ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, mahalli 

idareler, barolar ve noterler) aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik 
yolla yapılması zorunludur:  

 

(a)  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na (“5018 

No.lu Kanun”) ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.  

 

(b)  5018 No.lu Kanun’da tanımlanan mahallî idareler, 
 

(c)  Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve 

kefalet sandıkları, 
 

(d)  Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri, 

 

(e)  Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar, 
 

(f)  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, 

 
(g)  Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri, 

 

(h)  Noterler, 

 
(i)  Baro levhasına yazılı avukatlar, 

 

(j)  Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler, 
 

(k)  Bazı devlet kurumlarını temsil etme yetkisine sahip birimler. 

 
Yukarıda listelenen kişilerin Yürürlük Tarihi’nden itibaren bir ay içinde PTT'ye aşağıdaki 

belgelerle birlikte başvuru yaparak elektronik tebligat adresi almaları gerekmektedir.  

 

(a)  Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler: 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: MERSİS numarası ve 

sistem bilgileri ve MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem 

bilgileri.  

 
(c)  Türk vatandaşı gerçek kişiler için: T.C. kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik 

bilgileri ve 

 
(d)  Yabancı gerçek kişiler için: yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik 

bilgileri.  

 
Ayrıca tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla 

10 ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirmelidir.  

 

PTT, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini oluşturur ve Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) kaydeder. Daha sonra elektronik tebligat adresini 

ilgilisine gönderir ve bu adresi, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına 

derhâl sunar.  
 

Muhatap elektronik tebligat adresine, e-imzasını kullanarak veya e-Devlet üzerinden ya da PTT 

tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama 

kodunu kullanarak erişir. Tebligat yapmaya yetkili kurum ve mercilerin yapmış olduğu elektronik 
tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda 

yapılmış sayılır.  

 
 

 

 


