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ELEKTRONĠK TEBLĠGAT YÖNETMELĠĞĠ 

6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektrik Tebligat Yönetmeliği” (Yönetmelik) 1 

Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte 19 Ocak 

2013 yılında yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili 

makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak 

elektronik tebligata ilişkin hususları düzenlemektedir.  

Söz konusu Yönetmelik uyarınca; yapılacak e – tebligat işlemleri, bu işlemlerin kayıt altına alınması 

ve işlenmesi PTT tarafından kurulacak ve işletilecek olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 

(“UETS”) ile yerine getirilecektir. 

 

UETS’ye Kimler, Ne ġekilde Kayıt Olmak Zorundadır? 

Yönetmeliğin m.5 hükmü uyarınca: 

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan kamu idareleri, mahalli 

idareler ve bunlara bağlı döner sermaye kuruluşları  

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

kefalet sandıkları 

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

d) Sermayesinin yüzde 50’den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar 

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları 

f) Özel hukuk tüzel kişileri (kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere) 

g) Noterler 

h) Baroya kayıtlı avukatlar 

i) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler 

j) 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 belirtilen kiĢi ve kurum ve kuruluĢların elektronik tebligat adresi edinmeleri 

zorunludur ve yapılacak tebligatlar kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte elektronik şekilde 

olacaktır. Yeni düzenleme özel hukuk tüzel kişileri ve özellikle şirketler açısından önemlidir. 2013 

yılında yapılan düzenlemede şirketler için Kayıtlı E – Posta (KEP) adresi alınması zorunlu iken, bu 

zorunluluk yerini e – tebligat adresine bırakmıştır. 

Kayıt için: 

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 
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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 

ile birlikte Yönetmelik’in yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde PTT’ye başvuru yapılması 

gerekmektedir.  

Bunun dışında, e – tebligat adresi bulundurması zorunlu olmayanlar da isterlerse belirtilen belgelerle 

başvuru yapabilmektedir:  

a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 

pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza 

b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli 

elektronik imza 

c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri 

Başvurunun ardından, PTT başvuranın bilgilerine dayanarak 1 ay içerisinde e – tebligat adresini 

oluşturur ve UETS’ye kaydeder. Oluşturulan bu adres tek ve benzersizdir. E – tebligat adresine ilişkin 

bilgileri adres sahibine gönderir ve bilgiler iletildikten sonra adresi derhal kullanıma açar. 

   

E – Tebligat Usulü ve Tebligat Süresi Nedir? 

Hazırlanan tebligat, tebliğe çıkaran merci tarafından UETS’ye teslim edilir. Sisteme teslim edildikten 

sonra işlenen tebligat yalnızca muhatabın görebileceği şekilde muhatabın e - tebligat adresine 

gönderilir. E – tebligatın ulaşma tarihini izleyen 5. gün sonunda muhatap tarafından görülmese 

bile tebligat tebliğ edilmiĢ sayılır. Hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla e – tebligat adreslerinin 

düzenli olarak kontrol edilmesi son derece önemlidir.  

Muhatap tebligat yapılıp yapılmadığı konusunda e – posta veya SMS yoluyla bilgilendirilmeyi de 

isteyebilir. Bilgilendirilmek isteyen muhatap ilgili bilgileri PTT’ye iletir. Ancak bu bilgilendirme 

tebliğ açısından herhangi bir bağlayıcılık oluĢturmaz. Bilgilendirmenin geç yapılması veya 

yapılmaması e – tebligat adresine yapılan tebliğin geçerliğini etkilemeyecektir. Tebliğ tarihi 

konusunda e – tebligat adresine yapılan tebliğ esas alınır.  

E – tebligatı gönderen mercie, tebligatın ulaşıp ulaşmadığı bilgisi sistem tarafından en geç 24 saat 

içerisinde bildirilir.  

E – tebligatlara ilişkin tutulan teslim, tebliğ, okundu bilgisi, usulen tebliğ edildiğine dair delil kayıtları 

aksi ispat edilmediği sürece kesin delil sayılmaktadır. Tebligata ilişkin itiraz ya da yargılama süreci 

aşamasında delil kayıtları büyük bir önem arz etmektedir.  
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Tüzel KiĢiler UETS’de Nasıl ĠĢlem Yapabilir? 

E – tebligat adresi bulundurması zorunlu olan tüzel kişiler belirleyecekleri yetkililer aracılığıyla sistem 

üzerinde işlem yapabileceklerdir. Tüzel kişiler bu adrese ilişkin işlem yapmak üzere en fazla 10 ana 

işlem yetkilisi belirleyerek bu kişileri PTT’ye bildirmelidir. Ana işlem yetkilisi UETS’de alt işlem 

yetkilisi belirleme, ekleme, çıkarma, bu kişilere sistem çerçevesinde yetki verme ve teknik işlemleri 

yürütme yetkisine sahiptir.  

 

Kayıtlar Ne Kadar Süre ile Saklanır? 

E – Tebligat hizmeti sırasında UETS sistem yöneticisi, operatör, tebligat çıkarmaya yetkili merciler ve 

muhataplar tarafından gerçekleştirilen bilişim işlemleri kayıtları, sistem iş sürecini tehdit eden veya 

öngörülemeyen durumlara ilişkin kayıtlar ve muhatabın erişim kayıtları 10 yıl boyunca saklanır.   

Tebligatın; tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden (UETS) tarafından teslim alındığına, 

muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair 

üretilen ve e – imzalı kayıtlar 30 yıl boyunca saklanır.  

Kayıtların saklama süresinden önce silinmesi de mümkündür ancak bunun için silinecek kayıtların en 

az bir kez denetlenmesi gerekmektedir.  

PTT talep üzerine bu kayıtları yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür. Ancak 

tebligatların içeriği adres sahibinin rızası olsa bile 3. Kişilerle PTT tarafından paylaşılmaz.  

 

E – Tebligat Adresi Nasıl Kullanıma Kapatılır? 

E - tebligat zorunluluğu bulunanların, bu zorunluluğunun ortadan kalkması halinde; 1 ay içerisinde 

PTT’ye bildirim yapılarak adres tebligat işlemlerine kapatılır. Hukuki ve fiili sebeplerden dolayı adres 

sahibinin adrese erişimi ortadan kalktığında ilgilinin bildirimi üzerine 1 ay içerisinde adres kapatılır. 

Adresin kapatılma tarihinde başvuru tarihi esas alınır, başvuru tarihi öncesini etkileyecek şekilde işlem 

yapılamaz. Ancak e – tebligat adresine adres sahibi tarafından 6 ay boyunca erişebilir.  

E – tebligat adresleri tek ve benzersizdir; kapatılmış olsa bile devredilmesi ya da başka bir kullanıcıya 

tahsis edilmesi mümkün değildir.  

 

PTT ve Adres Sahibinin Yükümlükleri Nelerdir? 

PTT’nin posta yoluyla iletilen tebligatlara ilişkin olan tebligatın muhataba ulaştırılması, tebligata 

ilişkin bilgileri bulundurması gibi sorumlulukları e –tebligatlar için de geçerlidir. Ancak bunun dışında 

bazı başkaca yükümlülükleri de bu düzenleme kapsamında ortaya çıkmıştır. Bu yükümlüklerin en 

önemlisi muhatabın e – tebligat adresinin saklama kapasitesi dolduğunda tebligatlar sistem tarafından 

eski tarihlilerden başlayarak silinebilmektedir. Ancak adres sahibi silinen tebligatlara 6 ay boyunca 

erişebilecektir. Bunun dışında sistem güvenliğini sağlamak  ve muhafaza etmekle yükümlüdür.  
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Diğer yandan adres sahibi de PTT tarafından istenilen bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak 

sağlamak, bunlarda gerçekleşen değişiklikleri de derhal bildirmekle yükümlüdür. Adres sahibi e - 

tebligat adresi bilgilerini korumak ve adresi bir başkasına kullandırmamakla yükümlüdür. Bunun 

dışında PTT tarafından istenilen başkaca bilgi ve belge olduğunda bunları 1 ay içerisinde iletmelidir. 

 

Saygılarımızla,  

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili 

resmi mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü 

hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye 

ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların 

sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


