ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ PROJESİ KAPSAMINDA
VAKIFLARA ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ (E_TEBLİGAT ADRESİ)
VERİLMESİYLE İLGİLİ
BİLGİ NOTU

06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanarak
01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile
elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar açıklanmış
olup, bununla gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik
yoldan yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Söz konusu yönetmeliğin İKİNCİ BÖLÜM Madde 5'in (1). fıkrası (f)
bendine göre özel hukuk tüzel kişiliğine haiz vakıflar da "Elektronik
Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olan" kuruluşlar kapsamında
yer almakta olup, vakıfların Elektronik Tebligat Adresi (E_Tebligat
Adresi) alma işlemi Kurumumuz ile PTT Genel Müdürlüğü arasında
gerçekleştirilen bilgi transferi ile gerçekleştirilmektedir.
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kapsamında vakıflara Elektronik
Tebligat Adresi (E_Tebligat Adresi) verilmesi işi, vakıflara ait bilgilerin
PTT Genel Müdürlüğünce belirlenen bilgi deseni formatında (vakıfların
iletişim adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, vakıf
yetkilisinin-yönetim kurulu başkanının kimlik ve iletişim bilgileri)
Kurumumuz tarafından derlenerek PTT Genel Müdürlüğüne manyetik
ortamda gönderilmesiyle sağlanabilmektedir.
Kurumumuz tarafından 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılan
çalışmalarda, kurumsal kayıtlarımızda yer alan vakıfların vergi kimlik
bilgileri (Vergi Dairesi/Vergi Kimlik Numarası) Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı kontrol edilerek hatalı olanlar ayıklanmış ve
sonucunda 23.07.2019 tarihi itibariyle toplam 5.707 vakıftan 5.221 vakfa
PTT Genel Müdürlüğünce E_Tebligat Adresi verilmiştir. E_Tebligat Adresi
verilen vakıflar Kurumsal web sitemizde Vakıf İşlemleri Bölümünde
Vakıfların E_Tebligat Adresi başlığı altında yayınlanmaktadır.
E_Tebligat Adresi verilemeyen vakıflarla ilgili olarak, ilgili kurumlarla
çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların tamamlanmasını müteakip
kalan 486 vakfın E_Tebligat Adres bilgileri de bu adreste yayınlanacaktır.

Yeni kurulan vakıflar hiçbir şekilde PTT’den ferdi olarak E_Tebligat Adresi
alma talebinde bulunmayacaklardır. Zira yukarıda da izah edildiği gibi
vakıflara E_Tebligat Adresi alınmasıyla ilgili yürütülecek iş ve işlemler
mevzuat gereği Kurumumuz tarafından, E_Tebligat Adresi verilmesinden
sonra yürütülecek tüm iş ve işlemler ise PTT Genel Müdürlüğü aracılığı ile
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yürütülecektir.
E_Tebligat Adresi verilen vakıfların aktivasyonları PTT Genel
Müdürlüğünce 01.08.2019 tarihinde yapılacağından, bu tarihten itibaren
vakıflar tarafından yapılması gereken işlerin neler olacağı hususu PTT
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilişikte gönderilen “VAKIFLAR
İÇİN UETS REHBERİ”nde açıklanmıştır.
Bilgilerinize.

