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MAL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜKLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN
KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE
DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU
1 OCAK 2020’DE BAŞLIYOR
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir
İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili
usul ve esasları belirleyen 456 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde; 511
VUK Genel Tebliği ile değişiklik yapılmıştır.
1) Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap
tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya

ÖZET

:

daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta
adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme
mesajı gönderilebilecek olup; bilgilendirme mesajının herhangi
bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve
geçerliliğini etkilemeyecektir.
2) Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni
temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok
kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin
görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda,
bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Vergi
Usul Kanunu’nun 93’üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen
diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır.
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3) Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri), elektronik
tebligat
sistemine
teknolojik
uyum
çalışmaları
tamamlandığından, elektronik tebligat uygulamasına 1 Ocak
2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren
elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bu
tarihten sonra vergi incelemelerinde elektronik tebligat yöntemi
kullanılacak ve vergi müfettişlerince gerçekleştirilen vergi inceleme
süreçlerine ait tebligat işlemleri de bu kapsamda yapılacaktır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik
ortamda yapılmasının sağlanması ile ilgili olarak 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı
Resmi Gazetede 456 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış, konuyla
ilgili açıklamalarımıza 28.08.2015/150 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.
19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VERGİ USUL KANUNU
GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA
NO: 511) ile VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE bazı
değişiklikler yapılmış olup; söz konusu düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:
•
İnternet Vergi Dairesi: Mükellefler tarafından şifre, elektronik imza veya diğer
güvenlik araçları kullanılmak suretiyle beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve
diğer belgelerin gönderilmesi, ödeme yapılması, vergi levhası, vadesi geçmiş borç
durumunu gösterir belge alınması gibi vergisel işlemlerin yapıldığı ve Başkanlık tarafından
hizmete sunulan (https://ivd.gib.gov.tr, https://intvrg.gib.gov.tr gibi) elektronik ortam veya
ortamlar olarak tanımlanmıştır.
•
Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik
tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına
ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı
gönderilebilecek olup; bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış
olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
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•
Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması
durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm
kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu
mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Vergi Usul Kanunu’nun 93’üncü ve
müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır.

•
Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri), elektronik tebligat sistemine
teknolojik
uyum
çalışmaları
tamamlandığından,
elektronik
tebligat
uygulamasına 1/1/2020 tarihi itibarıyla başlanılacak olup, bağlı vergi dairesi
müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan
kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı
ayrımında belirlenen usullere göre 31/12/2019 tarihine kadar örnekleri bu Tebliğ ekinde yer
alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vermeleri gerekmektedir. Bağlı vergi dairesi
müdürlüklerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren yeni mükellefiyet tesis ettiren ve bu Tebliğde
getirilen zorunluluk kapsamında olan kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri sırasıyla bu
Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre işlem yapacaklardır.
•
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat
sistemini kullanmaya başlayacaktır.
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Yapılan Tebliğ değişikliğine ilişkin düzenlemeler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde
verilmiştir.

Tebliğin Önceki Hali

Tebliğ Değişikliği

Tebliğin Son Hali

2. Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – 27/8/2015 tarihli 2. Amaç ve Kapsam

Tebliğin amacı; vergi
dairelerince düzenlenen
ve muhataplarına 213
sayılı Kanun hükümlerine
göre
tebliği
gereken
evrakın, Gelir İdaresi
Başkanlığı
aracılığıyla
elektronik ortamda tebliğ
edilmesi ile ilgili usul ve
esasları belirlemektir.

ve 29458 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 456)’nin “2. Amaç
ve
Kapsam”
başlıklı
bölümünün birinci paragrafı
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
“Tebliğin amacı, 213 sayılı
Kanun hükümlerine göre

Tebliğin amacı, 213 sayılı
Kanun
hükümlerine
göre
muhataplarına tebliği gereken
evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı
aracılığıyla elektronik ortamda
tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve
esasları belirlemektir.

muhataplarına tebliği gereken
evrakın,
Gelir
İdaresi
Başkanlığı
aracılığıyla
elektronik ortamda tebliğ
edilmesi ile ilgili usul ve
esasları belirlemektir.”
3. Tanımlar
Tebliğde geçen;
…
f) İnternet Vergi Dairesi:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “3.
Tanımlar” başlıklı bölümünün
birinci paragrafının (f) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

3. Tanımlar
Tebliğde geçen;
…
f)
İnternet

Mükellefler
tarafından
beyanname gönderilmesi,
ödeme yapılması, vergi
levhası, borcu yoktur
yazısı
alınması
gibi
vergisel
işlemlerin
yapıldığı

ve (i) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
“f)
İnternet
Vergi
Dairesi: Mükellefler
tarafından şifre, elektronik
imza veya diğer güvenlik
araçları kullanılmak suretiyle

Dairesi: Mükellefler tarafından
şifre, elektronik imza veya diğer
güvenlik araçları kullanılmak
suretiyle beyanname, bildirim,
yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve
diğer belgelerin gönderilmesi,
ödeme yapılması, vergi levhası,

Vergi
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ve https://intvd.gib.gov.tr
adresinden
ulaşılan
elektronik ortamı,
…
i)
Vergi
dairesi:
Muhataplara 213 sayılı
Kanun hükümlerine göre

beyanname, bildirim, yazı,
dilekçe, tutanak, rapor ve
diğer belgelerin gönderilmesi,
ödeme
yapılması,
vergi
levhası, vadesi geçmiş borç
durumunu
gösterir belge
alınması
gibi
vergisel

vadesi geçmiş borç durumunu
gösterir belge alınması gibi
vergisel işlemlerin yapıldığı ve
Başkanlık tarafından hizmete
sunulan
(https://ivd.gib.gov.tr, https://int
vrg.gib.gov.tr gibi)
elektronik

tebliğ edilecek evrakı işlemlerin
yapıldığı
ve ortam veya ortamları,
düzenleyen daireyi,
Başkanlık tarafından hizmete …
sunulan
i) (Mülga bent)
(https://ivd.gib.gov.tr, https://i
ntvrg.gib.gov.tr gibi)
elektronik
ortam
veya
ortamları,”
6. Elektronik Tebligatın MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6.
Elektronik
Tebligatın
Gönderilmesi
ve “6.Elektronik
Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına
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.
Elektronik
tebligat
sistemine internet vergi
dairesi
üzerinden
erişilecektir. İnternet vergi
dairesi kullanıcı kodu,

Gönderilmesi ve Muhatabına
İletilmesi” başlıklı bölümünün
birinci paragrafında yer alan
“vergi
dairesi”
ibaresi
“tebligatı yapan birim” olarak
değiştirilmiş, aynı bölüme
aşağıdaki
paragraf
eklenmiştir.
“Kendisine elektronik ortamda
tebligat yapılacak muhatap
tarafından elektronik tebligat

İletilmesi

sistemine başvuru sırasında
veya daha sonra bildirilen
mobil telefon numarasına
ve/veya e-posta adresine,
kendisine gönderilen tebligata
ilişkin bilgilendirme mesajı
gönderilebilir.
Bilgilendirme

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

213 sayılı Kanun hükümlerine
göre tebliği gereken evrak,
elektronik imza ile imzalanacak
ve tebligatı yapan birim adına
Başkanlık
tarafından
tebliğ
yapılacak muhatabın elektronik
tebligat adresine iletilecektir.
Elektronik

tebligat

sistemine
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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.
Kanunun 107/A maddesi
gereğince,
elektronik
imzalı
tebliğ
evrakı,
muhatabın
elektronik
ortamdaki
adresine
ulaştığı
tarihi
izleyen
beşinci günün sonunda
tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Olay
kayıtları,
İşlem
Zaman Bilgisi eklenerek,
erişilebilir
şekilde
arşivlerde otuz yıl süreyle
saklanacaktır.
Hesaba
erişim bilgilerinin iletimi ile
sisteme erişimin güvenli
bir şekilde yapılması için
gerekli tedbirler Başkanlık
tarafından alınacak olup
talep halinde elektronik
tebligata
ilişkin
delil

mesajının
herhangi
bir
nedenle
muhataba
ulaşmamış olması tebligat
süresini
ve
geçerliliğini
etkilemez.”

dairesi kullanıcı kodu, parola ve
şifresi olmayan gerçek kişiler
ise sisteme her girişte yapılan
kimlik doğrulaması ile elektronik
tebligat
adreslerine
erişeceklerdir.
Kanunun
107/A
maddesi
gereğince, elektronik imzalı
tebliğ
evrakı,
muhatabın
elektronik ortamdaki adresine
ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda tebliğ edilmiş
sayılacaktır.
Olay kayıtları, İşlem Zaman
Bilgisi eklenerek, erişilebilir
şekilde arşivlerde otuz yıl
süreyle saklanacaktır. Hesaba
erişim bilgilerinin iletimi ile
sisteme erişimin güvenli bir
şekilde yapılması için gerekli
tedbirler Başkanlık tarafından
alınacak olup talep halinde
elektronik tebligata ilişkin delil
kayıtları ilgilisine veya yetkili
mercilere sunulacaktır.
Kendisine elektronik ortamda
tebligat
yapılacak muhatap
tarafından elektronik tebligat
sistemine başvuru sırasında
veya daha sonra bildirilen mobil
telefon numarasına ve/veya eposta
adresine,
kendisine
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kayıtları ilgilisine veya
yetkili
mercilere
sunulacaktır.

gönderilen
tebligata
ilişkin
bilgilendirme
mesajı
gönderilebilir.
Bilgilendirme
mesajının herhangi bir nedenle
muhataba ulaşmamış olması
tebligat süresini ve geçerliliğini
etkilemez.

7. Elektronik Tebligat
Sisteminden Çıkış
Zorunlu
veya
ihtiyari
olarak elektronik tebligat
sistemine dahil olanların
aşağıdaki
durumlar
dışında
sistemden
çıkmaları
mümkün

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “7.
Elektronik
Tebligat
Sisteminden Çıkış” başlıklı
bölümüne aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.
“Gerçek kişilerde muhatabın;
tüzel kişilerde ise şirketin tek
kanuni
temsilcisi
olması

7.
Elektronik
Tebligat
Sisteminden Çıkış
Zorunlu veya ihtiyari olarak
elektronik tebligat sistemine
dahil
olanların
aşağıdaki
durumlar dışında sistemden
çıkmaları mümkün değildir.
Tüzel kişilerde ticaret sicil

değildir.
Tüzel kişilerde ticaret sicil
kaydının silindiği (nevi
değişikliği ve birleşme
halleri
dahil)
tarih
itibarıyla,
elektronik
tebligat adresi kapatılır.
Gerçek
kişilerde
ise
ilgilinin
ölümü
veya
gaipliğine
karar
verildiğinin
idare

durumunda
ilgili
kanuni
temsilcinin, birden çok kanuni
temsilcisi olması durumunda
tüm
kanuni
temsilcilerin
görme engelli olduklarının
ispat ve tevsik edilmesi
durumunda, bu mükelleflere
elektronik tebligat sistemi
kullanılmadan Kanunun 93
üncü
ve
müteakip
maddelerinde belirtilen diğer

kaydının
silindiği
(nevi
değişikliği ve birleşme halleri
dahil) tarih itibarıyla, elektronik
tebligat adresi kapatılır. Gerçek
kişilerde ise ilgilinin ölümü veya
gaipliğine karar verildiğinin idare
tarafından
tespit
edildiği
durumlarda ölüm/karar tarihi
itibarıyla
ilgilinin
elektronik
tebligat adresi re’sen kapatılır.
Mirasçıların bağlı olunan vergi

tarafından tespit edildiği tebliğ usullerine göre tebligat dairesine başvurması halinde
durumlarda
ölüm/karar işlemi yapılacaktır.”
de
müteveffanın
elektronik
tarihi itibarıyla ilgilinin
tebligat
adresi
kullanıma
elektronik tebligat adresi
kapatılır.
re’sen
kapatılır.
Gerçek kişilerde muhatabın;
Mirasçıların bağlı olunan
tüzel kişilerde ise şirketin tek
vergi
dairesine
kanuni
temsilcisi
olması
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başvurması halinde de
müteveffanın
elektronik
tebligat adresi kullanıma
kapatılır.

durumunda
ilgili
kanuni
temsilcinin, birden çok kanuni
temsilcisi olması durumunda
tüm kanuni temsilcilerin görme
engelli olduklarının ispat ve
tevsik edilmesi durumunda, bu
mükelleflere elektronik tebligat
sistemi kullanılmadan Kanunun
93’üncü
ve
müteakip
maddelerinde belirtilen diğer
tebliğ usullerine göre tebligat
işlemi yapılacaktır.

10. Diğer Hususlar

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “10. 10. Diğer Hususlar
Diğer

Hususlar”

Kanun hükümlerine göre bölümünün
tebliği

gereken

başlıklı

ikinci

paragrafı Kanun hükümlerine göre tebliği

evrak yürürlükten kaldırılmış ve aynı gereken

elektronik bölüme aşağıdaki paragraflar elektronik

muhataplara

tebligat sistemi ile tebliğ eklenmiştir.
edilebileceği gibi Kanunda “Vergi

edilebilir.

Denetim

Kurulu yer

elektronik

sistemini
vergi

dairesi Bağlı

müdürlüklerinde

tebligat

sistemi

verilen

hükümlerine

diğer
göre

tebligat
de

(Mülga paragraf)

vergi

dairesi
(mal Elektronik Tebligat

müdürlükleri)

elektronik müdürlükleri),

elektronik uygulamasına, (Değişik

tebligat

sistemine tebligat

teknolojik ibare:RG-29/12/2015-

sistemine

teknolojik uyum çalışmaları uyum

dairesi

çalışmaları 29577) 1/4/2016 tarihi itibariyle

etmekte tamamlandığından,

olduğundan,

bağlı

elektronik başlanılacaktır.

vergi tebligat

müdürlüklerinin uygulamasına 1/1/2020 tarihi

mükellefleri

tebliğ

kullanmaya

(mal müdürlüklerinde

devam

ile

tebligat edilebilir.

başlayacaktır.
Bağlı

muhataplara

tebliğ edilebileceği gibi Kanunda

yer verilen diğer tebligat Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden
hükümlerine göre de tebliğ itibaren

evrak

Tebliğ itibarıyla

başlanılacak

kapsamında

bağlı

vergi

bulunmamaktadır.

müdürlüklerinde

Ancak bu tarihten önce bildirimde

olup, bulunanlara
dairesi tarihinden

01.10.2015
itibaren

faaliyet tebligat yapılabilir.

elektronik
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gösteren ve elektronik tebligat Vergi
Elektronik

olan kurumlar ve gelir vergisi itibaren

ibare:RG-29/12/2015-

mükelleflerinin

29577) 1/4/2016 tarihi

Tebliğin

itibariyle başlanılacaktır.

numaralı ayrımında belirlenen

sırasıyla

(5.1.)

usullere

göre

Ancak bu tarihten önce tarihine
01.10.2015

bulunanlara Tebliğ

ve

ekinde

yer

gerekmektedir.

kullanmaya

31/12/2019 Bağlı

Tebligat

vergi

dairesi

bu müdürlüklerinde

(mal

alan müdürlükleri), elektronik tebligat
Talep sistemine

teknolojik

vermeleri çalışmaları
Bağlı

tebligat

(5.2.) başlayacaktır.

örnekleri

tarihinden Elektronik

elektronik

bu sistemini

kadar

itibaren elektronik tebligat Bildirimini
yapılabilir.

Kurulu

Tebligat sistemini kullanmak zorunda Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden

uygulamasına, (Değişik

bildirimde

Denetim

uyum

tamamlandığından,

vergi elektronik

tebligat

dairesi

uygulamasına 1/1/2020 tarihi

müdürlüklerinde 1/1/2020 tarihi

itibarıyla başlanılacak olup, bağlı

nden itibaren yeni mükellefiyet vergi

dairesi

müdürlüklerinde

tesis ettiren ve bu Tebliğde faaliyet gösteren ve elektronik
getirilen

zorunluluk tebligat

sistemini

kullanmak

kapsamında olan kurumlar ve zorunda olan kurumlar ve gelir
gelir

vergisi

mükellefleri vergisi mükelleflerinin sırasıyla bu

sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı
(5.2.)

numaralı

ayrımında ayrımında

belirlenen

usullere

belirlenen usullere göre işlem göre 31/12/2019 tarihine kadar
yapacaklardır.”

örnekleri bu Tebliğ ekinde yer
alan Elektronik Tebligat Talep
Bildirimini

vermeleri

gerekmektedir. Bağlı vergi dairesi
müdürlüklerinde 1/1/2020 tarihind
en itibaren yeni mükellefiyet tesis
ettiren ve bu Tebliğde getirilen
zorunluluk
kurumlar

kapsamında
ve

gelir

olan
vergisi

mükellefleri sırasıyla bu Tebliğin
(5.1.)

ve

ayrımında

(5.2.)

numaralı

belirlenen

usullere

göre işlem yapacaklardır.

21.10.2019/162-10

Söz konusu Tebliğ değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 511)” tam metni…>>>

