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SİRKÜLER SAYI: 2021/076                                                   05.04.2021  

 

TİCARET BAKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL 
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 
 

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Ticaret 

Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler 

yapılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Amaç ve kapsam 

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’nca ve Bakanlığın görev 

alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici 

hakem heyetlerince düzenlenen ve 

muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 

sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

tebliği gereken evrakın elektronik ortamda 

tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları 

belirlemektir. 

Amaç ve kapsam 

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret 

Bakanlığı’nca ve Bakanlığın görev alanı 

kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem 

heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un 8 inci maddesi 

uyarınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

tebliği gereken evrakın elektronik ortamda 

tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları 

belirlemektir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Dayanak 

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli 

ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 20 ve 26 ncı 

maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 40/A maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Dayanak 

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli 

ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu’nun 20 ve 26 ncı 

maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı 

Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 40/A maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Tanımlar 

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

 

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 

b) Başkanlık: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığını, 

ç) Elektronik tebligat: 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümleri uyarınca, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’nın görev ve yetkileri 

kapsamında tebliği gereken evrakın 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 107/A maddesi hükümlerine 

göre Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından kurulan teknik 

altyapısı üzerinden muhatapların elektronik 

adreslerine tebliğ edilmesini, 

d) Elektronik tebligat adresi: Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığın görev alanı 

kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem 

heyetlerinin işlemlerinde kullanılmak üzere 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 

gerçek ve tüzel kişilere verilen tebliğe 

elverişli elektronik ortamı, 

ğ) İdare: Muhataplara 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek 

evrakı düzenleyen birimi,  

 

Tanımlar 

 

 MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

 

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

b) Başkanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığını, 

ç) Elektronik tebligat: Ticaret Bakanlığı’nın 

görev ve yetkileri kapsamında 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken 

evrakın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

107/A maddesi hükümlerine göre Hazine 

ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından kurulan teknik altyapısı üzerinden 

muhatapların elektronik adreslerine tebliğ 

edilmesini, 

d) Elektronik tebligat adresi: Ticaret 

Bakanlığı ve Bakanlığın görev alanı 

kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem 

heyetlerinin işlemlerinde kullanılmak üzere 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığınca gerçek ve tüzel kişilere 

verilen tebliğe elverişli elektronik ortamı, 

ğ) İdare: Muhataplara 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre tebliğ edilecek evrakı 

düzenleyen birimi, 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Elektronik tebligat yapılacak kişiler 

 

MADDE 4 – (1) 4458 sayılı Kanuna göre 

gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle 

sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, 

Maliye Bakanlığı’nca kendilerine tebliğe 

elverişli elektronik adres kullanma 

zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak 

elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, 

bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat 

Sisteminden yararlanabilirler. 

 

(2) Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren 

veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri 

ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri 

Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak 

zorundadır. 

 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen kendisine 

elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek 

olanlar, elektronik tebligat adresi almak ve 

Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak 

zorundadır. 

 

(4) Elektronik tebligat adresinin edinimine 

ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. 

Elektronik tebligat yapılacak kişiler 

 

MADDE 4 – (1) 4458 sayılı Kanuna göre 

gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle 

sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kendilerine 

tebliğe elverişli elektronik adres kullanma 

zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak 

elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, 

bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat 

Sisteminden yararlanabilirler. 

 

(2) Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren 

veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri 

ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri 

Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak 

zorundadır. 

 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen kendisine 

elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek 

olanlar, elektronik tebligat adresi almak ve 

Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak 

zorundadır. 

 

(4) Elektronik tebligat adresinin edinimine 

ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Cezai hüküm 

 

MADDE 8 – (1) Maliye Bakanlığı tarafından 

Elektronik Tebligat Sistemini kullanma 

zorunluluğu getirilenler hariç olmak üzere, 

bu Tebliğ ile kendilerine Elektronik Tebligat 

Sistemi kullanma zorunluluğu getirilenler, 

Tebliğ hükümlerine uymamaları halinde 

4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin 

birinci fıkrası uyarınca cezalandırılır. 

Cezai hüküm 

 

MADDE 8 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından Elektronik Tebligat Sistemini 

kullanma zorunluluğu getirilenler hariç olmak 

üzere, bu Tebliğ ile kendilerine Elektronik 

Tebligat Sistemi kullanma zorunluluğu 

getirilenler, Tebliğ hükümlerine uymamaları 

halinde 4458 sayılı Kanunun 241 inci 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

cezalandırılır. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Diğer hususlar 

 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre 

tebliği gereken evrak muhataplara Elektronik 

Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yer verilen 

diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ 

edilebilir. 

 

 

(2) Elektronik tebligat yapılması amacıyla 

Bakanlık tarafından Elektronik Tebligat 

Sistemi üzerinden tebliğ edilmek üzere 

Başkanlığa gönderilen belgeler için 

muhatabına ayrıca kâğıt ortamında tebliğ 

yapılmaz. 

 

(3) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20’nci 

maddesi kapsamında zamanaşımı süresi 

dolmuş veya dolmasına 10 günden az süre 

kalan belgeler için Elektronik Tebligat 

Sistemi kullanılmaz ve Başkanlığa 

gönderilmez. 

 

(4) Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıkça 

yapılması gereken tahsilat işlemleri, 

Başkanlığın ödeme kanalları üzerinden 

yapılır. 

Diğer hususlar 

 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre 

tebliği gereken evrak muhataplara Elektronik 

Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer verilen 

diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ 

edilebilir. 

 

(2) Elektronik tebligat yapılması amacıyla 

Bakanlık tarafından Elektronik Tebligat 

Sistemi üzerinden tebliğ edilmek üzere 

Başkanlığa gönderilen belgeler için 

muhatabına ayrıca kâğıt ortamında tebliğ 

yapılmaz. 

 

(3) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20’nci 

maddesi kapsamında zamanaşımı süresi 

dolmuş veya dolmasına 10 günden az süre 

kalan belgeler için Elektronik Tebligat 

Sistemi kullanılmaz ve Başkanlığa 

gönderilmez. 

 

(4) Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıkça 

yapılması gereken tahsilat işlemleri, 

Başkanlığın ödeme kanalları üzerinden 

yapılır. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Yürütme 

 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini 

Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

Yürütme 

 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini 

Ticaret Bakanı yürütür. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 



 

 5 

 

EK 

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Sıra No: 2) 

 

(*) 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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1 Nisan 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31441 

TEBLİĞ 

Ticaret Bakanlığından: 
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 

  

MADDE 1 – 25/1/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel 

Tebliği (Sıra No: 1)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe 

tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 4/1/1961 tarihli ve 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul 

ve esasları belirlemektir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” ibaresi “Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

b) Başkanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığını,” 

“ç) Elektronik tebligat: Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri kapsamında 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi 

hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapısı üzerinden 

muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini, 

d) Elektronik tebligat adresi: Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici 

hakem heyetlerinin işlemlerinde kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçek ve 

tüzel kişilere verilen tebliğe elverişli elektronik ortamı,” 

“ğ) İdare: Muhataplara 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ 

edilecek evrakı düzenleyen birimi,” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi 

“Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve 

Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7201 sayılı Tebligat Kanununda” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” 

olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

  
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 
25/1/2018 30312 

  

  
 

 


