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TİCARET BAKANLIĞI 
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Sayı 61069011-645 

Konu Elektronik Tebligat Sistemi 

DAĞITIM YERLERİNE 

ilgi :27.11.2018 tarihli ve 39235235 sayılı yazımız. 

Bağlantı idarelerimize muhatap ilgide kayıtlı yazımız ile Bakanlığımız Risk Yönetim 
ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 26/11/2018 tarihli ve 39184053 sayılı yazı 
gönderilerek, Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı, 
sistemin 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı bildirilmiş olup, söz konusu 
programın ivedilikle kullanımına geçilmesi ve ticaret erbabına gerekli duyurunun yapılması 
istenilmiştir. 

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idareleıiınizde muhatabı ile y ürütülen işlemler 
genellikle teblig mazbatası düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmekte olup, tebligat 
ücretlerinin en düşük 14,00 TL olması, zaman zaman gönderilen tebligatların çeşitli 
nedenlerle idarelerimize iade ediliyor olması da göz önüne alındığında, bahse konu 
durumların kamu kaynaklarının kullanımında israfa neden olduğu her türlü izahtan varestedir. 

Diğer taraftan, tebliğ gönderilerinin zamanında gerçek kişilere/tüzel kişilere 

ulaşmaması veya geç ulaşması gibi durumların da mükellef açısından mağduriyetlere neden 
olduğu, ayrıca işlemlerin sürüncemede kalmasına sebep olunduğu müşahede edilmektedir. 

Bilindiği üzere; Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinin (Sıra N o: 1) 4 üncü 
maddesi; 

" {])sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün 
kişiler dahil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca 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 bünye.sinde 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 .... " hükümlerini havi bulunmakta olup, 28.12.2018 tarihi itibariyle 
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Elektronik Tebligat Sistemi Bölge Müdürlüğümüzde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştu. 

Bu itibarla; gerek kamu kaynaklarının daha efektif kullanılabilmesi, gerekse de gerçek 
kişiler/tüzel kişiler nezdinde yürütülen işlemlerin daha hızlı ve güvenilir yerine 
getirilebilmesinin sağlanabilmesi adına, diğer taraftan Elektronik Tebligat sisteminde bilgi 
güvenliğinin ve kişisel verilerin korunmasının sağlaması, hizmet kalitesinin arttırılması, fiziki 
ortamda haftalarca süren tebligat işlemlerinin elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde 
gerçekleştirilmesi, tebligatın takibatı işlemlerinin Elektronik Tebligat sisteminde elektronik 
ortamda ve çok daha kolay olması gibi hususlar da göz önüne alındığında, Bölge 
Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerimizde iş ve işlem yürüten tüm gerçek kişilerin/tüzel 
kişilerin ivedi olarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamalarının 

sağlanabilmesi adına gerekli duyurunun yapılması ile temin edilecek Elektronik Tebligat 
bilgilerinin, Bakanlığımız hizmetinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) 
entegre edilebilmesi için Bölge Müdürlüğümüze ibraz edilmesi hususlarında; 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Dağıtım: 

Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri 

Tüm Şube Müdürlükleri 

İzmir Güm.Muh.Kaç. ve İst. Müd. 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü 

Hukuk Gurup Başkanlığı 

İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 

İzmir Personel Müdürlüğü 

e-imzalıdır . 

Nihat KINIK 

Bölge Müdürü V. 

• İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 

Ege Serbest Bölge Kur.ve İşl.A. Ş.(Esbaş) 

İzmir Deniz Ticaret Odası 

Aliağa Deniz Ticaret Odası 

İzmir Ticaret Odası 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 

İzmir Ticaret Borsası 

Ege İhracatçı Birlikleri 

Uluslararası Nakliyeciler Demeği(UND) 

UTİKAD 

UKAT 

Serbest Bölge İşletme Müdürlüğü(İzbaş) 

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlilğü 
Tel:02324632547/1412 
Bilgi İçin : ERCAN KAHRIMAN Şef 

İZMlR 
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 
Ka yı t No 
küy ı t Tarihi 

E-Posta: e.kahriman@gtb.gov. tr 
Fax:02324632553 
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