
  

   
 

 

Sirküler No  : 377/2015-5 

Sirküler Tarihi : 01.09.2015 

Konusu  : Elektronik Tebligat Hk. 

  

A. GİRİŞ : 

 

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

ile vergilendirme ve diğer hususlar ile ilgili yapılacak tebligatlar 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik 

olarak yapılacaktır. 

 

B. E-TEBLİĞ YAPILACAK MÜKELLEFLER : 

 

Mal Müdürlüklerine bağlı olan mükellefler hariç;  

 

- Kurumlar vergisi mükelleflerine, 

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi bulunanlara, (basit usulde 

vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, 

gayrimenkul ve menkul sermaye iradı elde edenler hariç) 

 

yapılacak tebligatların 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılması zorunluluğu 

getirilmiştir. 

 

Yukarıda sayılan vergi mükellefleri dışındaki vergi mükellefleri isteğe bağlı olarak kendilerine 

elektronik tebligat yapılmasını talep edebilirler. 

 

C. ELEKTRONİK TEBLİGAT TALEP BİLDİRİMİ : 

 

Zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar en geç 01.01.2016 tarihine kadar, zorunlu 

elektronik tebligat sistemi kapsamında olup yeni mükellefiyet tesis ettirenlerden ise kurumlar vergisi 

mükellefleri; işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde, gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi 

sırasında elektronik tebligat bildirimlerini bağlı bulundukları vergi dairesine verip elektronik tebligata 

uygun ortamı sağlamaları gerekmektedir. 

 

“Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” gerçek kişilerce / kurum kanuni temsilcilerince bizzat veya 

elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden verilmiş 

vekaletname ile yetkili kılınan kişiler tarafından bağlı bulundukları vergi dairesine verilecektir. Bildirimi 

veren kurumlar vergisi mükelleflerine müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kodu, 

parola ve şifre içeren kapalı zarf tutanak ile teslim edilecektir. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik 

ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine ise internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve 

şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olan gerçek ve tüzel kişiler 

dilerlerse elektronik tebligat sistemine ulaşmak için mevcut internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve 

şifresini kullanabilirler.  
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Elektronik tebligat talep bildirimini süresi içinde vermeyen mükelleflere öncelikle VUK mükerrer 

355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası düzenlenecek; daha sonra re’sen oluşturulan internet vergi 

dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişi ve tüzel kişiliği olmayan 

teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine elden tebliğ edilecektir. Bu tarihten sonra kendilerine 

elektronik tebligat yapılmaya başlanacaktır. 

 

İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat sisteminden yararlanmak isteyenler ise elektronik tebligat 

talep bildirimini diledikleri tarihte verebilirler. Bildirim üzerine kendilerine internet vergi dairesi kullanıcı 

kodu, parola ve şifre verilecek olup bu tarihten sonra kendilerine yapılacak olan tebligatlar elektronik 

ortamda yapılacaktır. 

 

Tebliğ ekinde yer alan elektronik tebligat talep bildirimi formları sirküler ekindedir. 

 

Elektronik tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihinden itibaren başlanacaktır; ancak bu tarihten 

önce bildirimde bulunan mükelleflere 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.  

D. ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ : 

 

Zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar ile isteğe bağlı olarak elektronik tebligat 

sistemine katılan vergi mükelleflerine, 01.01.2016 tarihinden sonra yapılacak olan elektronik tebligat, 7201 

sayılı Tebligat Kanunu’na göre kayıtlı elektronik posta adresine yapılacak olan e-Tebligat ile 

karıştırılmamalıdır. Vergi mükelleflerine VUK 107/A maddesine göre yapılacak olan tebligat, mükellefin 

internet vergi dairesinde internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle ulaştığı 

özel bir alan olup dileyen mükellefler elektronik tebligat bildiriminde yer alan kutucuğu işaretlemeleri 

halinde elektronik tebligat sistemine ulaşmada mevcut internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve 

şifrelerini de kullanabilirler. 

 

Elektronik tebligat sisteminde mükellefe yapılacak olan tebligat elektronik imzalı olarak internet 

vergi dairesine yüklenecek ve kendisine daha önce elektronik tebligat talep bildiriminde belirtilen mobil 

telefona veya e-mail adresine tebligat yapıldığı bilgisi iletilecektir. Anılan bilgilendirme mobil telefona 

SMS, e-posta adresine de bilgilendirme yazısı şeklinde olacaktır. Bu bilgilendirme mesajının ulaştığı tarihi 

izleyen beşinci günün sonu tebliğ tarihi sayılacaktır. Elektronik tebliğin yapıldığı bilgisini alan mükellefin 

bu tarihten sonra elektronik tebliğ sistemine girmemesi veya kendisine iletilen tebligata ulaşamaması 

hiçbir anlam ifade etmeyecektir. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

Ekler: 1- a- Elektronik Form Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) 

     b- Elektronik Form Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) 

 


