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ilgi yazı ile 640 sayılı Kanıın Hi,ikmiinde Kaıamameye "Elektronik ortamda tebliğ,, başlıklı 40/A
maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamıİdaki İebliglerin,
213 saYılı Vergi Usul Kanununun l07lA maddesi hükiimlerine göre kuruİan teknik altyğı ile
YaPılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, Ğblige elverişli elektronik adres
kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılİcakları ve elektronik tebtiğe
iliŞkin diğer usul ve esasları beliılemeye yetkili olduğu hususlarrn dÜenlendiği belirtilmektedir. Ayrıİa
bu kaPsamda 25.0|.2018 taıihli ve 30312 sayıh Resmi Gazetede Gttnrük vJ Ticaret Bakanhğı denel
Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No:l) yayınlandığı, elektronik tebligat sisİemine ilişkin
teknik ÇalıŞmalar tamamlanarak sistemin 05. l 1 .20l8 tarihinde Jevreye almdığı biljirilmiştir.
Anllan Tebliğde BakanlıkÇa ve Bakanhğn görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem
heyetlerince düzenlenen ve muhatapların a 7201 sayıIı ıe6ligat Kanunu hfüümlerine göre tebliği
gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslan diızenlemektİdir. ayrıc-a
tebliğde 4458 saYılı Gümriik Kanununa göre giiırnriik yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün
kiŞiler d6hil olmak i,izere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligaİ yapılmasını talep edenİer, bu Tebliğ
kaPsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceği dtızenlenmektedir. Bakanlıkça |lgi yazı
ile ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Ilgi: Ticaret Bakanhğı Risk Yönetimi ve Kontrol Genet Müdürlüğü'nün 05. 1 1.20 1 8 tarih 8057 27 40-645
sayılı yazısı.

Konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim
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Elcktronik Tebligat Sistemi

DAĞITIM YERLERİNE

18t5l711ı'7 tarihli vg 7020 sayılı Bazı Alacşkların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı
Kanun]arda ve Biı Kanun Hükmünde Kararnamede Değ§iklik Yapılmasına Dair Kanunun 20

nci ınaddesiyle, 3l6l20|L taıihli ve 640 sayılı Kanun Hükınünde Kaıaınameye "Elektronik
ortanıda tebliğ" başlıklı 40/A maddesi eklcnmiştiı.

Anılan düzenleme ile; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda

belirtilcn usullerlc bağlı kalınınaksızın, Maliye Bakınhğı ilc yapılacak protokol çerçevesinde
4.1.1961 tarihli ve 2l3 sayılı Vergi Usul Kanununun l07lA maddesi hükümleriıie göte

kurulan teknık alğapı kullanılaıak elektronik ortamda yapılabilmcsi, elektronik ortamda
yapılan ıebligatın muhatabın elektronık adresine ulaşüğı tarihi izleyen beşinci giinün sonunda
yapılmış sayılacağı, Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu
getirmeye, kendisine elektronik orlamda ıebliğ yapılacakları va elektronik tebliğe ilişkin diğeı
usul vc csaslaıı belirlemeye yctkili olduğu hususları düzenlenmiştir.

Bakanlığımızca belirlenmesi gcreken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret
BakanlığıCenelTcbliği(ElektıonikTebligatSistemi)(SuaNo:1)25.01.20lEtarihlive303l2
sayılı Resmi Gazetcdg yayımlanınıştır. Bunı göre, Bakanhğımızcı düzenlenen idari yaphrım
kararlan ile Bakanlık görcv alanı kapsamındı yapılacak tebliğleıin elektronik ortamda tebliğ
edilmcsine imkin sağlanmıştır.

Elektronik Tebligat Sisteminc ilişkin teknik çaltşmalar ıamamlanmış olrıp, sistem
05. l 1.20l8 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmrştıı.

Söz konusu Sistemle ilgıli olaıak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda,
Bilgi ve geıeğini rica ederim.
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Tüıkiye Esnaf vc Sanatkaıları Konfedcrasyonu
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