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Tarih 17.12. 2015 

Konu E Tebligat 

Sirküler No   MDYMM/2015/35 

 

 

KONU:   

E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu nedenle 

müşterilerimizin yılsonuna kadar e-tebligat uygulaması için gerekli başvuru işlemlerini 

yapmalarını hatırlatmak isteriz. Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu 

sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir. 

 

AÇIKLAMA:  

 Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler 

 

456 Sıra numaralı Vergi Usul Tebliği ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu 

getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir. 

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 edenler 

 

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 01.01. 2016 tarihine kadar bildirimde 

bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. 

Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de 

sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir 

 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi 

(Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları 
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vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, 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 edeceklerdir. 

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar 

vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat 

Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır. 

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi 

dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat 

adresi edinmiş olacaklardır. 

 

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 

tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler 

İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik 

tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. (http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat) 

Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili 

işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan 

kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de 

mümkündür. 

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi 

mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu 

mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle 

elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir. 

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları 

değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, 

parola ve şifresi verilecektir. 

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak 

sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır. 

 

Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi 

213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve 

vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine 

iletilecektir. 

http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat
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Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi 

kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat 

adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek 

kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine 

erişeceklerdir. 

Vergi Usul Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın 

elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş 

sayılacaktır. 

 

 

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.  İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

İletişim: Dr. Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli 

açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 

 


