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 E-TEBLİGAT UYGULAMASINA 1/1/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN   

GEÇİLECEKTİR  
             

27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile elektronik tebligata ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.  

 

Tebliğde yapılan açıklamalara göre, 01.01.2016 tarihinden itibaren defter tutan vergi 

mükelleflerine yapılacak her türlü tebligat elektronik ortamda yapılacaktır. Muhatabın 

elektronik ortamdaki adresine ulaşan bildirim, ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda 

tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bundan sonra kağıt ortamında tebliğ yapılmayacağından 

mükelleflerin hak kayıplarıyla karşılaşmaması için elektronik tebligat konusundaki 

açıklamalara önem vermesi gerekmektedir.  

 

1-Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler 

  
Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine 

elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar şu şekilde belirlenmiştir.  

a) Kurumlar vergisi mükellefleri 

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları 

basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)  

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerdir.  

 

2. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme  

 

Kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerinden kapsama girenlerin 1 Ocak 

2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru 

işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. 

 

Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni 

(Ek:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. 

 

Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile 

ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili 

kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe 

başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak 

zorundadır. 
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Bu kapsama giren gelir vergisi mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat 

Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (Ek:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda 

doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. 

 

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel 

kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı 

bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. 

 

3- İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme 

 

İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme elektronik tebligat sistemini 

kullanmak üzere, Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde 

bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi 

dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.  

 

Söz konusu zarfın teslimi esnasında, vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısıyla birlikte 

teslim tutanağı düzenlenecektir.  

 

4. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi  

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak 

ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapılacak muhatabın 

elektronik tebligat adresine iletilecektir. 

 

Mükellefler, elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişebilecektir. 

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler 

şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. 

Saygılarımızla  

KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 

 

 


