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SĐRKÜLER                   Đstanbul, 22.01.2013  
Sayı: 2013/39                             Ref: 4/39 
 
Konu:  
ELEKTRON ĐK TEBL ĐGAT YÖNETMEL ĐĞĐ ĐLE ANON ĐM, L ĐMĐTED VE 
SERMAYESĐ PAYLARA BÖLÜNMÜ Ş KOMAND ĐT ŞĐRKETLERE E-TEBL ĐGAT 
YAPILMASI VE BU ŞĐRKETLER ĐN “KEP” MEVZUATI KAPSAMINDA E-
TEBL ĐGAT ADRESĐ EDĐNMELER Đ ZORUNLULU ĞU GETĐRĐLM ĐŞTĐR. 
 
19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 
yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik hükümleri 19.01.2013 tarihi itibarı ile yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. 
 
Açıklamalarımıza geçmeden önce, ANONĐM, LĐMĐTED VE SERMAYESĐ PAYLARA 
BÖLÜNMÜŞ KOMANDĐT ŞĐRKETLERE ELEKTRONĐK TEBLĐGAT YAPILMASININ 
ZORUNLU OLDUĞUNU, bu şirketlerin en kısa zamanda PTT veya hizmet sağlayıcılar 
vasıtasıyla KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmeleri gerektiğini ve yönetmelik 
kapsamında e-tebligat çıkarmaya yetkili idareler ile olan işlemlerinde bu e-tebligat adreslerini 
ilgili idareye beyan etmek zorunda olduklarını belirtmek isteriz. Bu nedenle söz konusu 
yönetmeliğin sermaye şirketi statüsündeki bu şirketler açısından bilhassa hayati öneme 
sahip olduğunu vurgulamak isteriz.  
 
Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ili şkin usul ve esasları 
düzenlemektir.  
 
Yönetmelik,  
 

� Kazaî merciler, (Yargı mercileri)  
� 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  

� Đl özel idareleri,  
� Belediyeler,  
� Köy hükmî şahsiyetleri,  
� Barolar ve  
� Noterler  

 
tarafından, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik 
tebligatları kapsamaktadır.  
 
Bu kapsama göre örneğin, Maliye Bakanlığı (dolayısıyla vergi daireleri) ve diğer tüm 
Bakanlıklar, S.G.K., S.P.K., B.D.D.K., B.T.K., E.P.D.K., K.G.M.D.S.K, ĐŞKUR, Hazine 
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Müsteşarlığı, T.Ü.Đ.K., Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kamu üniversiteleri, Kara Yolları 
Genel Müdürlüğü e-tebligat gönderecek kurumlar arasındadır.  
 
Elektronik tebligat (e-tebligat) için gerekli yasal alt yapı 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a 
maddesinde yapılmıştır. Söz konusu madde aşağıdaki gibidir: 
 
“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.” 
 
Söz konusu maddeye dair tarafınıza gönderdiğimiz 25.01.2011 tarih ve 2011/41 sayılı 
sirkülerimizde “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.” açıklamasına yer 
vermiştik.  
 
6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinde yer alan sermaye 
şirketlerine tebligatın e-tebligat şeklinde yapılmasına dair zorunluluğun yürürlük tarihi 
19.01.2013 olarak belirlenmişti. Söz konusu maddenin son fıkrasında yer verilen uygulama 
yönetmeliği ise 19.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır.  
 
Yönetmelikte yer verilen düzenlemeleri kısaca aşağıda başlıklar halinde açıklayacağız.  
 

� E-tebligat gönderecek olan merciler PTT’ye başvuracak ve e-tebligat adresi 
alacaklardır.  

 
� E-tebligat sisteminden yararlanacak muhatap, e-tebligata elverişli bir Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) adresi edinecektir. (KEP hakkında detaylı açıklamalarımız 
için “KEP Sitemi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” için hazırladığımız ve 
tarafınıza 06.09.2011 günü gönderdiğimiz 2011/181 sayılı sirkülerimize 
bakabilirsiniz.)  
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� KEP adresi PTT’den edinilebileceği gibi bu konuda hizmet sunan bir hizmet 
sağlayıcıdan da alınabilecektir. Gerçek kişi muhataplar da, güvenli elektronik imza  
vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru 
yapabilecektir. Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin 
değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSĐS numarasıyla 
eşleştirilmi ş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon 
kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların 
erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulacaktır. 
Elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlananların, bu listede yer 
almaları muvafakatlerine bağlıdır. 

 
� Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik 

yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler 
elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir. Kendilerine 
elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla 
tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki 
işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekmektedir. Bu muhatapların, 
tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması 
halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır.  Bu durumda 
gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata 
elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülecektir. 

 
� ANONĐM, L ĐMĐTED VE SERMAYESĐ PAYLARA BÖLÜNMÜ Ş KOMAND ĐT 
ŞĐRKETLER ĐN TEBL ĐGAT ÇIKARMAYA YETK ĐLĐ MERCĐLER 
NEZDĐNDEKĐ ĐŞLEMLER ĐNDE ELEKTRON ĐK TEBL ĐGAT ADRESLER ĐNĐ 
BĐLDĐRMELER Đ ZORUNLUDUR.  

 
� Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik 

tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSĐS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, 
elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda 
MERSĐS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılacaktır.  

 
� Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, 

elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen 
diğer usullerle tebligat yapılacaktır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların 
elektronik ortamda yapılacağı bildirilecektir.  

 
� Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını PTT tarafından kendisine verilen 

elektronik tebligat adresi aracılığıyla PTT’ye iletecektir. PTT, bu mesajı zaman 
damgasıyla ili şkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir 
hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının 
sunucusuna iletecektir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet 
sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ili şkilendirerek muhatabın elektronik 
tebligat adresine iletecektir. (KEP, zaman damgası, hizmet sağlayıcısı kavramları 
hakkında yukarıda bilgisi verilen 2011/181 sayılı sirkülerimize bakabilirsiniz.)  
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� ELEKTRON ĐK YOLLA TEBL ĐGAT, MUHATABIN ELEKTRON ĐK 
TEBL ĐGAT ADRESĐNE ULAŞTIĞI TAR ĐHĐ ĐZLEYEN BEŞĐNCĐ GÜNÜN 
SONUNDA YAPILMI Ş SAYILACAKTIR .  

 
 

� Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya e-tebligat alınması halinde uyarı mesajı 
gönderilmesi için farklı bir e-posta adresi ve/veya cep telefonu numarası verilmesi 
halinde, hizmet sağlayıcı tarafından bu e-posta adresine ve/veya cep telefonu 
numarasına bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Bu bilgilendirme mesajının 
gönderilmemesi veya gönderilememesi tebligatın alınmadığı anlamına gelmeyecektir.  

 
� Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak 

veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa 
mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişecektir.  

 
� Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar (sermaye şirketleri), 

hizmet sağlayıcılarını değiştirebilirler, ancak (tüzel ki şili ğin sona ermesi ve 
benzeri haller hariç) elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için 
başvuruda bulunamayacaklardır. Bunların dışında isteğe bağlı olarak elektronik 
tebligattan  yararlanan muhataplar yönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanıma 
kapatılmasında, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin 
hükümleri uygulanır. 
 

� Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan hizmetlerin 
karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde 
belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlayacaktır. 
 

 
Saygılarımızla,  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
 
EK: 
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 

 

 
19 Ocak 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 

YÖNETMELİK 

Adalet Bakanlığından: 

ELEKTRON ĐK TEBL ĐGAT YÖNETMEL ĐĞĐ 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Đlkeler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ili şkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 
(2) Bu Yönetmelik, 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 Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Elektronik tebligat: Bu Yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı, 
b) Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik tebligata elverişli kayıtlı 

elektronik posta adresini, 
c) Elektronik tebligat hizmeti: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek 

üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda 
delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini, 

ç) Elektronik tebligat mesajı: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile tebliğ için gerekli muhatap 
bilgilerinden oluşan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran merci tarafından güvenli elektronik imza ile 
imzalanmış halini, 

d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik Đmza Kanununun 4 üncü maddesinde 
tanımlanan güvenli elektronik imzayı, 

e) Hizmet sağlayıcısı: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını, 
f) Đdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü, 
g) Đşlem sertifikası: Đdarenin veya diğer hizmet sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin işlem verilerini imzalamak 

için kullandığı elektronik sertifikayı, 
ğ) Kanun: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununu, 
h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere 

kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, 
ı) MERSĐS: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemini, 
i) MERSĐS No: MERSĐS tarafından verilen tekil numarayı, 
j) Muhatap: Elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişiyi, 
k) Olay kaydı: Đdare veya diğer hizmet sağlayıcılar tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi 

esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını, 
l) Tebligatı çıkaran merci: Elektronik tebligat göndermek için Đdare tarafından kendilerine elektronik tebligat 

adresi verilen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kazaî merciler ile diğer kurum ve 
kuruluşları, 

m) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını, 
ifade eder. 
Đlkeler 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır: 
a) Bilgi güvenliğinin sağlanması. 
b) Kişisel verilerin korunması. 
c) Birlikte çalışabilirlik. 
ç) Hizmet kalitesinin sağlanması. 
d) Uluslararası standartların sağlanması. 
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ĐK ĐNCĐ BÖLÜM 
Elektronik Tebligatla Đlgili Genel Hükümler 

Elektronik tebligat hizmeti 
MADDE 5 – (1) Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış Đdare, elektronik tebligat hizmetini 

yerine getirir. 
Elektronik tebligat adresi edinme 
MADDE 6 – (1) Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için Đdareye başvurur. Yapılan 

başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir. 
(2) Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda 

yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. 
Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile Đdarenin sistemi arasında yapılacak 
entegrasyonla sağlanır. 

(3) Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta 
adresi edinir. 

(4) Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet 
sağlayıcılara başvuru yapabilir. 

(5) Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası veya MERSĐS numarasıyla eşleştirilmi ş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek 
entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde 
elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. Elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak 
yararlananların, bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır. 

Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma 
MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat 

yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. 
(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya 

yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. 
(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın 

zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, 
müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir. 

(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat 
almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini 
bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması 
halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın 
bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür. 

Tebligatı çıkaran merci tarafından elektronik tebligatın gönderilmesi 
MADDE 8 – (1) Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını Đdare tarafından verilen elektronik 

tebligat adresi aracılığıyla Đdareye iletir. 
Đdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi 
MADDE 9 – (1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan Đdare, bu mesajı zaman damgasıyla 

ili şkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat 
adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet 
sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir. 

(2) Đdare ve hizmet sağlayıcılar, zaman damgası bilgisini ve mesaj özetini muhataba iletmez, sisteminde tutar. 
(3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün 

sonunda yapılmış sayılır. 
(4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa 

bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri Đdarenin sistemi vasıtasıyla 
tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir. 

(5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla 
imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır. 

(6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik 
ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür. 

Muhatabın diğer usullerle bilgilendirilmesi 
MADDE 10 – (1) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik posta adresi 

bildirilmi şse, elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı gönderilir. 
(2) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası 

bildirilmi şse, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon numarasına hizmet sağlayıcı tarafından 
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elektronik tebligat bilgilendirme mesajı gönderilir. 
(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve 

geçerliliğini etkilemez, hizmet sağlayıcının da ikinci fıkra gereğince muhataptan alacağı ücretin iadesi dışında bu 
madde kapsamında herhangi bir sorumluluğunu gerektirmez. 

(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin olay kayıtları hizmet sağlayıcı tarafından 
tutulur. 

Hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak i şlem sertifikasında bulunması gerekli hususlar 
MADDE 11 – (1) Đşlem sertifikasında, hizmet sağlayıcıya ait bilgiler ve hizmet sağlayıcı adına işlem yapmaya 

kimin yetkili olduğu hususuna yer verilir. 
Muhatabın elektronik tebligatı alma usulü 
MADDE 12 – (1) Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet 

sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla 
erişir. 

(2) Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye ulaştırmayı garanti eder. 
Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı tarafından yapılır. 

(3) Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, Kanun hükümlerine uygun olarak ikinci 
fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması  
MADDE 13 – (1) Đsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar yönünden 

elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında, 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kayıtlı elektronik posta 
hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin hükümleri uygulanır. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları elektronik tebligat alma hizmetinin kullanıma kapatılması başvurusunu Đdareye 
yazılı olarak iletirler. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim adına ve hangi yetkili personel 
tarafından kullanıldığı da belirtilir. 

(3) Gerçek kişiler için, hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza kullanılarak elektronik 
ortamda da yapılabilir. 

(4) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal 
silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an, zaman damgasıyla kayıt altına alınır. 

(5) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı engellenir ancak üç ay süreyle 
muhatabın erişimine açık tutulur. 

(6) Hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu yapıldığı hallerde 
derhal, fiziki başvurularda beş iş günü içinde muhatabın elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı 
gönderilmesini engeller. 

(7) Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, hizmet sağlayıcılarını değiştirebilirler, ancak 
elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için başvuruda bulunamazlar. 

(8) Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden 
yararlanma imkanı ortadan kalkmış ancak tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik 
tebligat adresini bildirmiş olan muhatabın, elektronik tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması 
işlemi ilgili kurumlar ile Đdarenin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yapılabilir. 
Tüzel kişili ğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış 
olan tüzel kişi muhatabın, elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması konusunda da bu fıkra hükümleri 
uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Elektronik Tebligat Hizmetiyle Đlgili Đdarenin ve Diğer Hizmet Sağlayıcıların Görev, 

Yetki ve Sorumlulukları 

Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 
MADDE 14 – (1) Đdare, Kanunun elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak 

tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları, kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla 
muhataba ulaştırır. Ancak, muhatap elektronik tebligat adresini Đdare dışında diğer bir hizmet sağlayıcıdan almış ise 
Đdarenin sorumluluğu, kendine ulaşan elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek ilgili hizmet 
sağlayıcının sunucusuna ilettiği anda sona erer. 

(2) Đdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetine ilişkin olay kayıtlarını mevzuatta 
belirlenen süreler içinde saklamakla yükümlüdür. 

(3) Mevzuatta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla tebligat içeriğinin muhatap haricindeki kişilerce 
görülememesi için hizmet sağlayıcılar ile tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından gerekli tedbirler alınır. 

(4) Đdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetini yürütmek için kendilerine bildirilen 
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verileri, elektronik tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. Đdare 
ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu verilerin güvenli bir şekilde saklanmasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat 
gereğince saklanmasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder. 

(5) Elektronik tebligat hizmeti sağlama sözleşmesinin yapılması, verilerin üçüncü kişilere nakline muhatabın 
rıza göstermesi şartına bağlanamaz. Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın aslı veya içeriğinin üçüncü kişilere 
verilmesi konusunda anlaşma yapılamaz. 

(6) Đdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligatları muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırmak 
üzere teslim almak, istendiğinde saklama süresi içinde erişime hazır halde bulundurmakla yükümlüdür. 

(7) Đdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat mesajını, tebligatı çıkaran merci tarafından iletilmesi 
tarihinden bir gün sonra başlamak üzere iki ay süresince erişime hazır tutar. Muhatap ile hizmet sağlayıcı arasında 
aksine bir sözleşme yok ise bu sürenin sonunda elektronik tebligata konu içerik silinir. 

(8) Elektronik tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasında görev alan kişilerin sorumluluğuyla ilgili olarak 
Kanun hükümleri uygulanır. 

(9) Đdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, engelli kişilerin elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmeleri için 
mümkün olan çalışmaları yapar. 

(10) Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi 
edinmeyen muhatapların MERSĐS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için 
başvuruda bulunmaları konusunda MERSĐS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılır. 

Elektronik tebligat hizmetlerinin ücretlendirilmesi 
MADDE 15 – (1) Đdare, bu Yönetmelikte sayılan hizmetlerin karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini 

Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012 

tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Kayıtlı 
Elektronik Posta Sistemine Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, ikinci ve üçüncü 

fıkrası ile 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası ve 14 üncü maddesinin onuncu fıkrası 19/1/2013 tarihinde, diğer 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

 
 

 
 
 
 
 
  


