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SĐRKÜLER         Đstanbul, 25.01.2011  
Sayı: 2011/41        Ref: 4/41 
 
 
Konu:  
TEBL ĐGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DE ĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA 
DAĐR KANUN 
 
19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de “6099 Sayılı - Tebligat Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.  
 
7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıda 
verilmiştir.  
 
Yapılan değişikliklerden kuşkusuz en önemli olanı “Elektronik tebligat” mevzuunun kanuna 
dâhil edilmesi ve anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 
tebligatların elektronik ortamda yapılması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Bu hükümler 
19.01.2013’den itibaren yürürlüğe girecektir.  
 

• 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 

 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 1: Tebligatın yapılması  
 Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, 
belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve 
noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, 
bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf 
Teşkilâtı Genel Müdürlüğü  veya memur 
vasıtasıyla yapılır. 

Madde 1: Tebligatın yapılması  
Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 
(I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde 
yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde 
yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 
(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik 
kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy 
hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından 
yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, 
bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur 
vasıtasıyla yapılır. 

 
• 7201 sayılı Kanuna “Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ve ücretleri” 7. 

maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
 
“Elektronik tebligat:  
 
MADDE 7/a - Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını 
isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. 
 



 
 

2 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla 
tebligat yapılması zorunludur.  
 
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple 
yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.  
 
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci 
günün sonunda yapılmış sayılır. 
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 
 
Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 19 Ocak 2013 olarak belirlenmiştir.  
 

• 7201 sayılı Kanunun 10. maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 10: Bilinen adreste tebligat  
Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son 
adresinde yapılır.  
Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın 
müracaatı veya kabulü şartiyle her yerde tebligat 
yapılması caizdir. 

Madde 10: Bilinen adreste tebligat  
Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son 
adresinde yapılır.  
 
Bilinen en son adresin tebligata elverişli 
olmadığının anlaşılması veya tebligat 
yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt 
sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen 
en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat 
buraya yapılır. 
 
Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın 
müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat 
yapılması caizdir. 

 
• 7201 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra, ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 11: Vekile ve kanuni mümessile 
tebligat  
Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat 
vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan 
birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat 
birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine 
yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır.  

Madde 11: Vekile ve kanuni mümessile 
tebligat  
Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat 
vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan 
birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat 
birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine 
yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır.  
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Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun, 
kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin 
hükümleri saklıdır.  
Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması 
gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre 
bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu 
mümessillere yapılır. 

Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun, 
kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin 
hükümleri saklıdır.  
Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın 
bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma 
gün ve saatleri içinde yapılır 
Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması 
gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre 
bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu 
mümessillere yapılır. 

 
• 7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 

fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrada yer alan “fıkra” ibaresi “fıkralar” olarak 
değiştirilmi ştir. 

 
 Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 21: Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden 
imtina  
Kendisine tebligat yapılacak kimse veya 
yukarıdaki maddeler mucibince tebligat 
yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen 
adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, 
tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin 
muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine 
veyahut zabıta amir veya memurlarına  imza 
mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin 
adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen 
adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, 
adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa 
keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça 
en yakın komşularından birine, varsa yönetici 
veya kapıcıya da bildirilir. Đhbarnamenin kapıya 
yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. 
Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve 
memurları yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine 
teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. 

Madde 21: Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden 
imtina  
Kendisine tebligat yapılacak kimse veya 
yukarıdaki maddeler mucibince tebligat 
yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen 
adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, 
tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin 
muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine 
veyahut zabıta amir veya memurlarına  imza 
mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin 
adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen 
adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, 
adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa 
keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça 
en yakın komşularından birine, varsa yönetici 
veya kapıcıya da bildirilir. Đhbarnamenin kapıya 
yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. 
Gösterilen adres muhatabın adres kayıt 
sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç 
oturmamış veya o adresten sürekli olarak 
ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak 
evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti 
azasından birine veyahut zabıta amir veya 
memurlarına imza karşılığında teslim eder ve 
tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi 
gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. 
Đhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ 
tarihi sayılır. 
Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve 
memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca 
kendilerine teslim edilen evrakı kabule 
mecburdurlar. 
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• 7201 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yer 

alan “yapıldığını” ibaresi “yapıldığını, adreste bulunmama” şeklinde değiştirilmi ş, 
fıkraya aşağıdaki (8) numaralı bent eklenmiş ve diğer bent teselsül ettirilmiştir. 

 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 23: Tebliğ mazbatası  
Tebliğ bir mazbata ile tevsik edilir. Bu 
mazbatanın:  
 
1.Tebliği çıkaran merciin adını,  
2.Tebliği istiyen tarafın adını, soyadını ve 
adresini,  
3.Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve 
adresini,  
4.Tebliğin mevzuunu,  
5.Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ 
muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin 
adını, soyadını, adresini ve 22 nci madde 
gereğince tebellüğe ehil olduğunu,  
6.Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,  
7.21 inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde 
bu hususlara mütaallik muamelenin yapıldığını 
ve imtina için gösterilen sebebi,  
 
Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile 
tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını,  
Đhtiva etmesi lazımdır. 

Madde 23: Tebliğ mazbatası  
Tebliğ bir mazbata ile tevsik edilir. Bu 
mazbatanın:  
 
1.Tebliği çıkaran merciin adını,  
2.Tebliği istiyen tarafın adını, soyadını ve 
adresini,  
3.Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve 
adresini,  
4.Tebliğin mevzuunu,  
5.Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ 
muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin 
adını, soyadını, adresini ve 22 nci madde 
gereğince tebellüğe ehil olduğunu,  
6.Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,  
7.21 inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde 
bu hususlara mütaallik muamelenin yapıldığını, 
adreste bulunamam ve imtina için gösterilen 
sebebi,  
8. Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese 
yapılması durumunda buna ilişkin kaydı, 
 
Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile 
tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını,  
Đhtiva etmesi lazımdır. 

 
• 7201 sayılı Kanunun 25/a maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 25/A: Siyasi temsilcilik aracılığıyla 
yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebligat  
Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse 
Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki 
Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu 
aracılığıyla da yapılabilir.  
Bu halde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya 
Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir 
memur yapar.  
 

Madde 25/A: Siyasi temsilcilik aracılığıyla 
yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebligat  
Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse 
Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki 
Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu 
aracılığıyla da yapılabilir.  
Bu halde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya 
Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir 
memur yapar.  
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Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından 
çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün 
içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış 
sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o 
ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle 
gönderilir.  
Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba 
tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna 
başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün 
bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu 
takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu 
hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ 
yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine 
iade edilir. 

Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından 
çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün 
içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış 
sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o 
ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle 
gönderilir.  
Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba 
tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna 
başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün 
bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu 
takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu 
hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ 
yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine 
iade edilir. 
Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından 
çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o 
yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya 
Konsolosluğuna gönderilebilir 

 
• 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer 

alan “ayrıca” ibaresi metinden çıkarılmış ve anılan bentte yer alan “gazetede” ibaresi 
“gazetede ve ayrıca elektronik ortamda” olarak değiştirilmi ştir. 

 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 29: Đlan şekli  
Đlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin 
mucip sebep beyaniyle vereceği karar üzerine 
aşağıdaki şekilde yapılır.  
1. Đlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde 
vasıl olacağı umulan ve varsa ayrıca tebliği 
çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden 
birer gazetede yapılır.  
2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği 
çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir 
yerine de asılır.  
Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına 
karar verebilir. Đki ilan arasındaki müddet bir 
haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, 
yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir. 

Madde 29: Đlan şekli  
Đlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin 
mucip sebep beyaniyle vereceği karar üzerine 
aşağıdaki şekilde yapılır.  
1. Đlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde 
vasıl olacağı umulan ve varsa tebliği çıkaran 
merciin bulunduğu yerde intişar eden birer 
gazetede ve ayrıca elektronik ortamda yapılır.  
2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği 
çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir 
yerine de asılır.  
Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına 
karar verebilir. Đki ilan arasındaki müddet bir 
haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, 
yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir. 
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• 7201 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 35: Adres değiştirmenin bildirilmesi 
mecburiyeti  
Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği 
usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini 
değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan 
kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde 
bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese 
yapılır.  
Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği 
ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit 
edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir 
nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve 
asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.  
Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler 
muhataba yapılmış sayılır.  
Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar 
arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde 
ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler 
ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret 
sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine 
verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında 
da bu madde hükümleri uygulanır. 

Madde 35: Adres değiştirmenin bildirilmesi 
mecburiyeti  
Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği 
usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini 
değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan 
kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde 
bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese 
yapılır.  
Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği 
ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de 
tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak 
evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın 
kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. 
Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler 
muhataba yapılmış sayılır.  
Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel 
kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri 
esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır 
Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat 
yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini 
değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie 
bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim 
yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt 
dışında daha önce tebligat yapılan adresine 
Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 
25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese 
ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün 
sonra tebligat yapılmış sayılır. 

 
• 7201 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 36: Celse esnasında tebligat  
Celse esnasında davaya ait evrakın taraflara, 
müdahile veya vekillerine tevdii, tebliğ 
hükmündedir. 

Madde 36: Celse esnasında veya kalemde 
tebligat: 
Celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, 
davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara, ilgili 
üçüncü kişilere, katılana veya vekillerine 
tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza 
karşılığında, tebliğ konusu belirtilerek tevdii, 
tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ 
mazbatası düzenlenmesi gerekmez ve masraf da 
alınmaz 
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• 7201 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 49: Tapu idarelerince yapılacak 
tebligat  
Tapuda kayıtlı veya miras, istimlak, cebri icra 
veya mahkeme ilamı ile iktisapta bulunan hak 
sahipleri, adreslerini ve değiştirildikleri takdirde 
yenisini bulundukları yerin tapu idaresine 
bildirmeye mecburdurlar. Davetiye veya tebliğ 
evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir.  
Tapuda adresi bulunmayan veya mevcut adresine 
tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru 
tarafından da yeni adresi tespit edilemeyen hak 
sahibine bu Kanun hükümlerine göre ilan 
suretiyle tebligat yapılır. Ayrıca tapu idaresi 
tarafından ilanın bir nüshası gayrimenkulün 
bulunduğu köy veya mahalle muhtarına,orada 
mutad olan şekilde ilan edilmek üzere tevdi 
edilir. Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden 
itibaren onbeş günün hitamında hak sahibine 
tebligat yapılmış sayılır. 

Madde 49: Tapu idarelerince yapılacak 
tebligat  
Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, 
istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı  ile  
iktisapta  bulunan   hak  sahipleri,  adreslerini  ve   
değiştirdikleri  takdirde  yenisini, bulundukları 
yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. 
Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen 
son adrese gönderilir. Hak sahiplerinin adres 
bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki 
adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. 

 
• 7201 sayılı Kanunun 60. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

  
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 60: Nizamname yapılması  
Bu kanunun sureti tatbikını göstermek üzere, 
neşrinden itibaren 6 ay zarfında bir nizamname 
yapılır.  
Bu kanun mucibince yapılacak tebligata ait 
bilümum evrak ile lüzumlu matbua ve defterlerin 
şekilleri ve bunlardan hangilerinin PTT Đdaresi ve 
hangilerinin diğer merciler tarafından 
hazırlanacağı da bu nizamnamede gösterilir. 

Madde 60: Yönetmelik: 
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usûl ve 
esaslar Đçişleri, Maliye ve Ulaştırma 
bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle, Adalet 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir 
 

 
• 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

 
“Teknik altyapının kurulması, tüzük hükümlerinin uygulanması: 
 
GEÇĐCĐ MADDE 1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda 
yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç bir yıl içinde kurarak faaliyete geçirir. 
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60. maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde 
hazırlanır. Anılan yönetmelik yürürlüğe girene kadar Tebligat Tüzüğünün bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 
 
Mevzuatta, Tebligat Tüzüğüne yapılan atıflar 60. madde hükmü uyarınca çıkarılacak 
yönetmeliğe yapılmış sayılır.” 
 
6099 sayılı Kanunun;  
 
a) 1. maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan elektronik 
ortamda tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihinden bir yıl sonra (19.01.2012),  
 
b) 2. maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin sermaye şirketlerine elektronik 
yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra 
(19.01.2013), maddenin diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra (19.01.2012), 
 
c) 8 inci maddesi yayımı tarihinden dokuz ay sonra (19.10.2010),  
 
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde (19.01.2010), 
 
yürürlüğe girecektir. . 
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
EK:  
Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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19 Ocak 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27820 

KANUN 

TEBL ĐGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DE ĞĐŞĐKL ĐK 
YAPILMASINA DA ĐR KANUN 

 
 Kanun No. 6099 Kabul Tarihi: 11/1/2011 
 MADDE 1 – 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 “MADDE 1 - Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa 
ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli 
idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik 
kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik 
ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur 
vasıtasıyla yapılır.” 
 MADDE 2 – 7201 sayılı Kanuna 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
 “Elektronik tebligat:  
 MADDE 7/a - Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, 
elektronik yolla tebligat yapılabilir. 
 Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması 
zorunludur.  
 Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde 
bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.  
 Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış 
sayılır. 
 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 
 MADDE 3 – 7201 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
 “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, 
muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat 
buraya yapılır.” 
 MADDE 4 – 7201 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra, ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 
 “Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri 
içinde yapılır.” 
 MADDE 5 – 7201 sayılı Kanunun 21 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiş, mevcut ikinci fıkrada yer alan “fıkra” ibaresi “fıkralar” olarak değiştirilmi ştir.  
 “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o 
adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti 
azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini 
ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. Đhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ 
tarihi sayılır.” 
 MADDE 6 – 7201 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yer alan 
“yapıldığını” ibaresi “yapıldığını, adreste bulunmama” şeklinde değiştirilmi ş, fıkraya aşağıdaki (8) numaralı bent 
eklenmiş ve diğer bent teselsül ettirilmiştir. 
 “8. Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı,” 
 MADDE 7 – 7201 sayılı Kanunun 25/a maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 “Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.” 
 MADDE 8 – 7201 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan 
“ayrıca” ibaresi metinden çıkarılmış ve anılan bentte yer alan “gazetede” ibaresi “gazetede ve ayrıca elektronik 
ortamda” olarak değiştirilmi ştir. 
 MADDE 9 – 7201 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit 
edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ 
tarihi sayılır.”  
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 “Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve 
bu madde hükümleri uygulanır.” 
 “Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ 
çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında 
daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçili ği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen 
bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.” 
 MADDE 10 – 7201 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “Celse esnasında veya kalemde tebligat: 
 MADDE 36 - Celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara, ilgili 
üçüncü kişilere, katılana veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında, tebliğ konusu 
belirtilerek tevdii, tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmez ve masraf da 
alınmaz.” 
 MADDE 11 – 7201 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “MADDE 49 - Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı  ile  iktisapta  
bulunan   hak  sahipleri,  adreslerini  ve   değiştirdikleri  takdirde  yenisini, bulundukları yerin tapu idaresine 
bildirmeye mecburdur. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir. Hak sahiplerinin adres 
bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.” 
 MADDE 12 – 7201 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “Yönetmelik: 
 MADDE 60 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Đçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarının 
görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” 
 MADDE 13 – 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  
 “Teknik altyapının kurulması, tüzük hükümlerinin uygulanması: 
 GEÇĐCĐ MADDE 1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda yapılacak tebligatla 
ilgili her türlü teknik altyapıyı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kurarak faaliyete 
geçirir. 
 60 ıncı maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde hazırlanır. 
Anılan yönetmelik yürürlüğe girene kadar Tebligat Tüzüğünün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilir. 
 Mevzuatta, Tebligat Tüzüğüne yapılan atıflar 60 ıncı madde hükmü uyarınca çıkarılacak yönetmeliğe yapılmış 
sayılır.” 
 MADDE 14 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 110 uncu maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “Görevli ve Yetkili Mahkeme: 
 MADDE 110 - Đşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara 
ili şkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi 
olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 
 Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya 
sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu 
yer mahkemesinde de açılabilir.” 
 MADDE 15 – 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 “GEÇĐCĐ MADDE 21 - Bu Kanunun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının göreve ilişkin hükmü, yürürlüğe 
girdiği tarihten önce idari yargıda ve Askeri Yüksek Đdare Mahkemesinde açılmış bulunan davalara uygulanmaz.” 
 MADDE 16 – 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 
 “Kamu tarafından açılan davalarda yargılama giderleri: 
 MADDE 36/A - Kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı kadastro mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı 
aleyhine vekâlet ücreti dâhil, yargılama giderine hükmolunmaz.” 
 MADDE 17 – 3402 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 “GEÇĐCĐ MADDE 11 - Bu Kanunun 36/A maddesi hükmü, henüz infaz edilmemiş yargı kararlarındaki 
vekâlet ücreti dâhil yargılama giderleri için de uygulanır.” 
 MADDE 18 – Bu Kanunun;  
 a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan elektronik ortamda tebligata 
ili şkin hüküm yayımı tarihinden bir yıl sonra,  
 b) 2 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat 
yapılması zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra, maddenin diğer fıkraları yayımı tarihinden 
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bir yıl sonra, 
 c) 8 inci maddesi yayımı tarihinden dokuz ay sonra,  
 ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
 yürürlüğe girer. 
 MADDE 19 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18/1/2011 

  
 

 


