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Tüm özel hukuk tüzel kişilerine (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Komandit Şirketler, 

Kooperatifler, Dernekler ve Vakıflar) tebligat elektronik yolla yapılacaktır. Bu kapsamda, 7201 

sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT 

vasıtasıyla yapılacak tebligatlar elektronik ortamda tebliğ edilecektir. 

  

Yönetmelik 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup zorunluluğun başladığı 

tarihten itibaren bir ay içerisinde (31/01/2019 tarihine kadar) ilgili kurum, kuruluş veya birlik 

tarafından PTT’ye başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar 

……. 

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim Şirketler, 

Limited Şirketler, Komandit Şirketler, Kooperatifler, Dernekler ve Vakıflar) 

 

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru 

MADDE 6 

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun 
başladığı tarihten itibaren bir ay (31/01/2019 a kadar) içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik 
tarafından PTT’ye yapılır. 

 

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir: 

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. 

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. 

 

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin 

usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir. 

 

 

EK 1 : Elektronik Tebligat Yönetmeliği 


