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ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ

VERGİ USUL KANUNU İLE TEBLİGAT KANUNU
UYARINCA YAPILAN
E-TEBLİGAT UYGULAMALARININ
FARKLILIK VE BENZERLİKLERİ
Vergi Usul Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulaması ile 7102 sayılı
Tebligat Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulamasının kapsamı,
farkları ve benzerliklerine ilişkin Birliğimize gelen sorular dikkate
alınarak; söz konusu düzenlemelerin temel özelliklerine sık sorulan
sorular çerçevesinde karşılaştırmalı tablo halinde Sirkülerimizde yer
verilmiştir.

ÖZET

:

Bu kapsamda
⎯ Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan e-tebligatlar “Elektronik
Tebligat Sistemi (ETS)”,
⎯ Tebligat Kanunu ve elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca
yapılan e-tebligatlar “Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)”
üzerinden yapılmaktadır.
Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımı 1 Nisan 2016; Ulusal Elektronik
Tebligat Sisteminin kullanımı ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren
düzenlemeler kapsamında olan kişiler zorunludur.
Her iki sisteme göre elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış
sayılmaktadır.

Vergi idaresi tarafından yapılan tebligat, Vergi Usul Kanununun 93-109’uncu maddelerine
göre yapılmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci
maddesine göre de hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul
Kanunu hükümleri tatbik olunmaktadır.
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213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, Kanun’un 93 üncü
maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres
vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabileceği belirtilmiş; Hazine ve Maliye Bakanlığı,
elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş
olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve
kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve
esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.
Kanun hükümlerinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden 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 ayrıntılı açıklamalarımıza ise
28.08.2015/150 sayılı Sirkülerimize yer verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7101 sayılı Kanun’un 48 maddesi ile değişik “Elektronik
tebligat” başlıklı 7/a maddesinde ise aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın
elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğu açıklanmıştır.
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I),
(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluşlar.
2) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
3) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar
ve kefalet sandıkları.
4) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
5) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
6) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
7) Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
8) Noterler.
9) Baro levhasına yazılı avukatlar.
10) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
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11) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya
hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ELEKTRONİK TEBLİGAT
YÖNETMELİĞİ”nde ise elektronik ortamda yapılacak söz konusu tebligatın usul ve
esaslarına ilişkin düzenlemelerde bulunulmuş, konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza ise
19.12.2018/193 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.
Meslek mensupları tarafından Vergi Usul Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulaması ile
7102 sayılı Kanun kapsamındaki e-tebligat uygulamasının kapsamı, farkları ve
benzerliklerine ilişkin Birliğimize çok sayıda soru gelmekte olup; söz konusu
düzenlemelerin temel özelliklerine sık sorulan sorular çerçevesinde aşağıda karşılaştırmalı
tablo halinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla…
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VERGİ USUL KANUNU

TEBLİGAT KANUNU (7201 SY. KANUN)

(213 SAYILI KANUN) KAPSAMINDAKİ

KAPSAMINDAKİ E-TEBLİGAT

E-TEBLİGAT UYGULAMASI

UYGULAMASI

Sayılı

213

Vergi

Kanunu 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

Usul

ortamda

Elektronik

tebliğ Elektronik tebligat:

Madde

107/A Madde 7/a - (Ek : 11/1/2011-6099/2 md.)
(Değişik:28/2/2018-7101/48 md.)

Bu

Kanun

hükümlerine

göre

tebliğ

yapılacak kimselere, 93 üncü maddede Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere
sayılan

usullerle

tebliğe

elverişli

vasıtasıyla

bağlı

kalınmaksızın, tebligatın elektronik yolla yapılması

elektronik

elektronik

bir

ortamda

yapılabilir.
Elektronik

adres zorunludur.
tebliğ 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III)

ortamda tebligat, muhatabın ve

elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri
beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî
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Kanuni Dayanağı

ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü idareler.
teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum
olanları
elektronik

kullanmaya,
adres

tebliğe

kullanma

elverişli ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve

zorunluluğu kefalet sandıkları.

getirmeye ve kendisine elektronik ortamda 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı
tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
yetkilidir.

kamuya ait diğer ortaklıklar.
6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları.
7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere
tüm özel hukuk tüzel kişileri.
8. Noterler.
9. Baro levhasına yazılı avukatlar.
10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya
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sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya
ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı
mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler
nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan
kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve
tüzel

kişilere,

talepleri

hâlinde

elektronik

tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere
tebligatın

elektronik

yolla

yapılması

ikinci

hükümlerine

zorunludur.

Birinci

ve

fıkra

göre

elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen
diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır.
Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat
işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal
Elektronik

Tebligat

Sistemi

üzerinden

yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde
kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her
türlü tedbiri alır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
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456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Uygulamanın
Usul ve
2

Esaslarının

Genel Tebliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/

http://www.gib.gov.tr/456-sira-nolu-

12/20181206-2.htm

vergi-usul-kanunu-genel-tebligi

Düzenlendiği
İkincil Mevzuat

(06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi
(27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)
Gazetede yayınlanmıştır)

Elektronik Tebligat Sistemi olarak ifade Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
Tebligatın

edilmekte

olup,

bilişim

sistemleri olarak ifade edilmekte olun, UETS; Tebligat

Gerçekleştirilmes vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat Kanunu ve elektronik Tebligat Yönetmeliği
3

inde Kullanılan
Sistemin Adı
Nedir?

adresine iletilmek üzere, tebliğ evrakının uyarınca
gönderildiği

ve

delillendirilerek

elektronik
tesliminin

ortamda işlemlerini

yapılan

elektronik

yürütmek

tebligat

amacıyla

sağlandığı tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği
sağlanan sistemi ifade etmektedir.

sistemi ifade etmektedir.

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre
4

Elektronik

tebliği

Tebligat nedir?

sistemi

gereken
ile

belgelerin,

E-Tebligat

mükelleflerin

elektronik

adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ
fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı
sonucu doğurmaktadır.

PTT

Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat
Yönetmeliğine uygun olarak elektronik
ortamda yapılan tebligatı ifade eder.
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Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS),
7201

sayılı

Kanunun

7/a

maddesinde

düzenlenmiş “Elektronik Tebligat” uygulaması
kapsamında düzenlenmiş olması hasebiyle,
bu sistemi de 7201 sayılı Kanunun 1’inci
maddesinde yer verilen aşağıda belirtilen kişi,
kurum ve kuruluşlar kullanabilecektir. Buna
göre:
•

Kazaî merciler (Mahkemeler / İcra

daireleri),
•

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I)
sayılı

cetvelde

Vergi ile ilgili tebligatı çıkarmaya yetkili, kapsamındaki
e-Tebligat
5

sistemini hangi
birimler

yer

alan

kamu

genel

idareleri,

bütçe

(II)

sayılı

GİB’in taşra birimleri ile özel kanunlarının cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III)
verdiği yetkiyle GİB’in e-Tebligat sistemine sayılı

cetvelde

yer

alan

düzenleyici

ve

ilişkin altyapıdan yararlanan kamu idareleri denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer

kullanabilecektir? GİB

tarafından

oluşturulan

sistemini kullanabilmektedir.

e-Tebligat alan sosyal güvenlik kurumları ile
•

Vakıf yükseköğretim kurumları,

•

İl özel idareleri,

•

Belediyeler,

•

Köy hükmî şahsiyetleri,

•

Barolar ve noterler

tarafından yapılacak elektronik ortamdaki
tebligat işlemlerinde UETS kullanılacaktır.

UETS sistemi yoluyla e-Tebligat yapılması
zorunlu
birliklere

olan

kişi,

elektronik

kurum,

kuruluş

ortamdaki

veya

tebligatı

yapacak olan idareler; 7201 sayılı Kanunun
1’inci maddesinde yer verilen kurum ve
kuruluşlar olacaktır.
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PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik
Elektronik
6

Tebligat Adresi
Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet
vergi dairesi bünyesinde oluşturulan
tebliğe elverişli elektronik ortamı ifade eder.

bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları
sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve
benzersiz

şekilde

Elektronik

oluşturulan

Tebligat

Sistemi

ve

Ulusal

(UETS)’ne

kaydedilen tebligat adresin ifade eder.
uygulaması

E-Tebligat
tebligatların
Elektronik
Tebligat
7

Uygulaması ne
zaman
başlamıştır?

elektronik
esas

yapılabilmesi
tarihinden

kapsamında

itibaren

itibariyle

ortamda
1.10.2015

başlamış

olup,

uygulamaya ilişkin zorunluluk tarihi ise 1
Nisan 2016 tarihidir. 01.04.2016 tarihinden
önce E-Tebligat sistemini kullanmak için

Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin yürürlük
tarihi olan 1.1.2019 tarihinden itibaren UETS
aracılığı ile e-Tebligat yapılabilmektedir.

bildirimde bulunan mükelleflere 1 Ekim
2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat
yapılması mümkün hale gelmiştir.

Elektronik
Ortamda Tebliğ
8

edilecek evrak
nasıl imzalanır?

Tebliğ yapacak vergi dairesi, tebliğe konu Tebliği yapacak kamu idaresi tebliğ evrakını
evrakı elektronik imza ile imzalayacaktır.

güvenli elektronik imza ile imzalayacaktır.

Evet.
Tebligat
yapılacak
kimselerin eTebligat adresi

var mıdır?

Tebligat

yönetmeliğinin

Evet. 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği “Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu
(4.bölüm)

uyarınca;

aşağıda

belirtilen Olanlar, Başvuru, Adresin Oluşturulması ve

mükelleflere tebliğe elverişli elektronik Teslimi” başlıklı ikinci bölümünde yapılan
adres kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

alma zorunluluğu a) Kurumlar vergisi mükellefleri
9-10

Elektronik

açıklamalar, kendilerine elektronik tebligat
yapılması zorunluluğu getirilmiş olan kurum,

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden kuruluş,
gelir

vergisi

mükellefiyeti

gerçek

bulunanlar zorunluluğun

veya

e-Tebligat

tüzel

kişilerin

adresi

alma

Kendisine

(Kazançları basit usulde tespit edilenlerle zorunlulukları bulunmaktadır.

elektronik

gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler Buna göre kendilerine elektronik tebligat

ortamda Tebligat hariç)

yapılma

zorunluluğu

getirilenler

aşağıdaki

yapılması zorunlu c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik şekildedir (e-Tebligat Yönetmeliği Md. 5 /1).
olanlar kimlerdir? tebligat yapılmasını talep edenler.

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I),
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Kendisine

elektronik

ortamda

tebliğ (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan

yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen kamu idareleri ile bunlara bağlı döner
sürelerde bildirimde bulunarak elektronik sermayeli kuruluşlar.
tebligat adresi almak ve elektronik tebligat b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî
sistemini kullanmak zorundadır.

idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve
kefalet sandıkları.
ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların
bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
kamuya ait diğer ortaklıklar.
e)

Kamu

kurumu

niteliğindeki

meslek

kuruluşları ve üst kuruluşları.
f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere
tüm özel hukuk tüzel kişileri.
g) Noterler.
ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini
veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari
yargı mercileri, icra müdürlükleri veya
hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile
yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
Bunlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere,
talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi
verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın
elektronik yolla yapılması zorunludur.
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Öncesinde

1.4.2016

mükellefiyeti Kendilerine

bulunan kurumlar vergisi mükellefleri:

elektronik

yapılması

ortamda

zorunluluğu

tebligat

bulunanlar;

zorunluluğun başladığı tarihten (1.1.2019)
Elektronik

tebligat

sistemini

zorunda

olan

kurumlar

kullanmak itibaren bir ay içinde (31.01.2019 tarihine
ilgili

vergisi kadar)

kurum,

kuruluş

veya

birlik

mükelleflerinin, 1.4.2016 (467 SN Tebliğle tarafından PTT’ye e-Tebligat adresi temini
1.1.2016

tarihi

olarak için başvuru yapılır.

1.4.2016

Kurumlar Vergisi değiştirilmiştir.) tarihine kadar örneği 456 PTT’ye yapılacak başvuruda tüzel kişiler:
Mükellefleri e-

Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı

Tebligat Adresini alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem
Nasıl ve Ne
zaman
Edineceklerdir?

(Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni bilgileri’nin, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel
(EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı kişiler
vergi

bulundukları

dairesine

için

ise

tabi

oldukları

sistem

vermeleri bilgileri’nin eklenmesi gerekmektedir.

gerekmektedir.
Elektronik

yapılma

tebligat

zorunluluğu

Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikler
temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi de kendilerine yapılacak tebligatlarda PTT’nin
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ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki e-Tebligat

sistemini

kullanılmak

zorunda

içeren noterde verilmiş vekâletnameyle olduklarından; kamu kurum ve kuruşları ile
yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt
Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz

teslim edeceklerdir.

numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı
1.4.2016 sonra mükellefiyeti tesis edilen olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgilerinin
kurumlar vergisi mükellefleri:

PTT’ye

yapılacak

başvuruya

eklenmesi

gerekmektedir.
Bu

Tebliğde

getirilen

zorunlulukların

başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis (NOT: Başvurularda, mükellefiyet türünden
ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe ziyade kişilik türüne (gerçek veya tüzel) göre
başlama
içerisinde

tarihini

takip

Elektronik

eden
Tebligat

Bildiriminde bulunmak zorundadır.
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gün ve

kendilerine

Talep zorunluluğu
ayrım

e-Tebligat

bulunup

yapılmıştır.

yapılması

bulunmadığına
Kurumlar

göre
vergisi

mükelleflerinden tüzel kişiliği bulunan ve
kendisine e-Tebligat yapılması zorunlu olduğu
belirtilen mükellefler e-Tebligat adresi edinimi
için

başvuru

usulü

olarak

yukarıdaki

17.01.2019/33-11
paragrafta belirtilen usulü izleyeceklerdir.)

e-Tebligat Adresinin Edinimi:
Yapılan

başvurunun

değerlendirilmesi PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir

sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek
internet vergi dairesi kullanıcı kodu, kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise
parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak
mükellefler

elektronik

tebligat

adresi suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde

edinmiş olacaklardır.

oluşturur ve UETS’ye kaydeder.
PTT,

5

inci

maddenin
kalanlar

kapsamında

için

birinci

fıkrası

oluşturduğu

elektronik tebligat adresini, adres sahibine
teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya
birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği
bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi
tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin
kullanımına derhâl sunar.
PTT,

5

inci

kapsamında

maddenin
kalanlar

için

ikinci

fıkrası

oluşturduğu

elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder
ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam
ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.
Gelir Vergisi
Mükellefleri e-

Öncesinde

1.4.2016

mükellefiyeti Kendilerine

bulunan gelir vergisi mükellefleri:

yapılması

Edineceklerdir?

ortamda

zorunluluğu

tebligat

bulunanlar;

zorunluluğun başladığı tarihten (1.1.2019)

Tebligat Adresini
Nasıl

elektronik

Elektronik

tebligat

sistemini

kullanmak itibaren bir ay içinde (31.01.2019 tarihine

zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, kadar) ilgili gerçek kişi tarafından PTT’ye e1.4.2016 (467 SN Tebliğle 1.1.2016 tarihi Tebligat adresi temini için başvuru yapılır.
1.4.2016 olarak değiştirilmiştir.) tarihine PTT’ye yapılacak başvuruda; Türk vatandaşı
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kadar örneği 456 Sıra No.lu VUK Genel gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik
Tebliği

ekinde

yer

alan

“Elektronik numarası

da

dâhil

olmak

üzere

kimlik

Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler bilgilerinin; yabancı gerçek kişiler için yabancı
İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik
elektronik

ortamda

doldurmaları

ve bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir.

elektronik tebligat sistemini kullanmaya
başlamaları gerekmektedir.

(NOT: Başvurularda, mükellefiyet türünden
ziyade kişilik türüne (gerçek veya tüzel) göre

17.01.2019/33-12
Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi ve

kendilerine

kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile zorunluluğu
ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki ayrım

bulunup

yapılmıştır.

içeren noterde verilmiş vekâletnameyle gerçek
yönünden

bağlı

bulundukları

bulunmadığına

Gelir

kişilerden

yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yapılması

yapılması

e-Tebligat

vergisi

göre

mükellefi

kendisine

e-Tebligat

olduğu

belirtilen

zorunlu

vergi mükellefler- Noterler, baro levhasına kayıtlı

dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

avukatlar

ile

bilirkişiler-

sicile

kayıtlı

e-Tebligat

arabulucu

ve

edinimi

için

adresi

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik başvuru usulü olarak yukarıdaki paragrafta
ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi
mükelleflerine
kullanıcı

internet

kodu,

belirtilen usulü izleyeceklerdir.)

vergi

dairesi PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir

ve

şifresi ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek

parola

verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme kişiler

için

kimlik

bilgilerini

esas

almak

her girişlerinde sistem tarafından kimlik suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde
doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik oluşturur ve UETS’ye kaydeder.
tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

PTT,

5

inci

kapsamında

maddenin
kalanlar

birinci

için

fıkrası

oluşturduğu

1.4.2016 sonra mükellefiyeti tesis edilen elektronik tebligat adresini, adres sahibine
gelir vergisi mükellefleri:

teslim

edilmek

Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı işleminin

üzere

gönderir.

gerçekleştiği

bilgisi

Teslim

kendisine

tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya
vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl
sırasında bizzat veya elektronik tebligat sunar.
sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik PTT,
özel

yetki

içeren

vekâletnameyle

yetkili

noterde
kılınan

5’inci

verilmiş kapsamında

maddenin
kalanlar

için

ikinci

fıkrası

oluşturduğu

kişiler elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder

aracılığıyla örneği Tebliğin ekinde (EK: 2) ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam
yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.
dairesine vermek zorundadır.

17.01.2019/33-13
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik
ortamda gerçekleştirilebilen İŞE BAŞLAMA
BİLDİRİMLERİNİN verilmesi sırasında da
e-Tebligat

uygulamasına

yapılması

ve

başvurunun

kullanıcı

hesabının

tanımlatılması talebinin iletilmesi mümkün
bulunmaktadır.

e-Tebligat

Adresinin

Edinimi:
Vergi

dairesine

aracılığıyla

bizzat

başvuran

veya

vekili

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.

Gerçek kişiler internet vergi dairesi aracılığı
elektronik ortamda da başvuru yapmaları
mümkün
Elektronik
Tebligat
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bulunmaktadır.

Bu

durumda

“Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Sadece gerçek kişiler PTT merkezlerine
Kişiler

İçin)”ni

(EK:2)

internet

vergi gelmeden

Ulusal

Elektronik

Tebligat

Adresinin

dairesinde elektronik ortamda doldurulması Sistemi‘nde bulunan başvuru ekranından

temininde

gerekmektedir.

e-devlet, elektronik imza veya mobil imza

elektronik

ile

online

olarak

ortamda başvuru Kurumlar vergisi mükelleflerinin, “Elektronik hesaplarını açabilirler.
var mıdır?

Tebligat Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel
Kişiler

İçin)”ni

yönündün
dairesine

(Ek-1)

bağlı
kanuni

kurumlar

vergisi

bulundukları

vergi

temsilcileri

veya

e-

Tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya

elektronik

ortamda

17.01.2019/33-14
yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş
vekaletnameyle

yetkili

kılınan

kişiler

aracılığı ile bizzat teslim etmeleri suretiyle
adresi

e-Tebligat

başvurusunu

yapacaklardır.
Bu

nedenle

kurumlar

vergisi

mükelleflerinin

elektronik

ortamda

başvuru imkanı bulunmamaktadır.

213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği 1- Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci,
gereken

evrak,

imzalanacak

elektronik
vergi

ve

imza

dairesi

Başkanlık

tarafından

tebliğ

muhatabın

elektronik

tebligat

ile elektronik

tebligat

mesajını

(Tebligatı

adına çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından

yapılacak güvenli

elektronik

imza

veya

elektronik

adresine sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik,
ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap

iletilecektir.

bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi ifade
Elektronik tebligat sistemine internet vergi eder) hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.
dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet
vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve 2- UETS, elektronik tebligat mesajını zaman
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Elektronik

şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler damgasıyla

Tebligatın

şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine elektronik tebligat adresine ulaştırır.

Gönderilmesi ve ulaşacaklardır.

İnternet

vergi

ilişkilendirerek

muhatabın

dairesi

Muhatabına

kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan 3-

İletimi nasıl

gerçek kişiler ise sisteme her girişte edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS

Gizliliğin

sağlanması

amacıyla

tebliğ

gerçekleştirilecektir yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap

tebligat adreslerine erişeceklerdir.

Kanunun

107/A

maddesi

tarafından görülür.

gereğince, 4-Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası

elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil
elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi kayıtları,
izleyen

beşinci

günün

edilmiş sayılacaktır.

sonunda

elektronik

tebligat

tebliğ tamamının ulaştığı anda üretilir.

mesajının

17.01.2019/33-15
Olay

kayıtları,

İşlem

Zaman

Bilgisi 5-Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu

eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz iktisadi

teşebbüslerini

veya

sermayesinin

yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer
bilgilerinin

iletimi

ile

sisteme

erişimin ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra

güvenli bir şekilde yapılması için gerekli müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil
tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı
talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan
kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin
sunulacaktır.

bulunması bu kuralın uygulanmasına engel
olmaz.

6-

Elektronik

yolla

tebligat,

muhatabın

elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi
izleyen

beşinci

günün

sonunda

yapılmış

sayılır.

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu
tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki olanlar için zorunluluğun ortadan kalktığı
durumlar

dışında

sistemden

çıkmaları takdirde, bağlı olduğu ilgili kurum, kuruluş

mümkün değildir.

veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye
gerekli bildirim yapılır. Bildirim tarihinden

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının itibaren bir ay içinde PTT tarafından adres
silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri kullanıma kapatılır.
e-Tebligat
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Sisteminden
Çıkmak Mümkün
müdür?

dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat Tebligat alma zorunluluğu olmayan gerçek ve
adresi kapatılır.

tüzel kişiler (isteğe bağlı olarak elektronik

b) Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya tebligat adresi almışlar) için ilgilinin talebi
gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde
tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi PTT tarafından kullanıma kapatılır.
itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi
re’sen kapatılır.

Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme,
askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili

c) Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine sebeplerle
başvurması
elektronik
kapatılır.

halinde
tebligat

de
adresi

elektronik

tebligat

hizmetinden

müteveffanın yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın
kullanıma elektronik

tebligat adresi PTT

tarafından

kullanıma kapatılır. Bu kapatma işlemi ilgili

17.01.2019/33-16
kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin
arasında

sistemi

sağlanacak entegrasyon

çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

Kendisine

elektronik

tebligat

yapılacak Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre; adres

muhatabın;

sahibinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Elektronik tebligat adres başvurusu için

a) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz
süresinde, tam ve doğru olarak vergi olarak ilgili birime teslim etmek.
b)

dairesine beyan etmekle,
b)

Beyan

edilen

bilgilerde

Elektronik

meydana sırasında

tebligat

teslim

adresi

etmiş

olduğu

başvurusu
bilgi

ve

gelecek değişiklikleri öncesinde veya en belgelerde olan değişiklikleri PTT'ye derhâl
geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmek.
c)

bildirmekle,
e-Tebligat

Kimlik

doğrulama

amacıyla

kendisine

c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle

Adresine Tabi

belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

Mükelleflerin

ç)

Sistem

kullanımına

ilişkin

paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.
olarak

Yükümlülükleri

kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda ve Elektronik

nelerdir?

parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, Tebligat Yönetmeliğinde yer alan hüküm ve
üçüncü
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Söz konusu
yükümlülüklere

kişilerle

paylaşmamakla

başkasına kullandırmamakla,
d)

Sistem

kullanımına

ilişkin

ve açıklamalar tetkik edildiğinde;
⎯

Adres sahiplerin yukarıda tanımlanan

olarak yükümlülüklere uymadıklarının tespitinde,

uyulmaması

kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, ⎯

halinde cezai

parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen zorunluluğu getirilen kişi, kurum, kuruluş veya

müeyyide nedir?

şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit birliklerin belirtilen sürede e-Tebligat adresi
ettiğinde

derhal

vergi

dairesine

vermekle, yükümlüdür.

bilgi almak

Kendisine elektronik tebligat yapılma

üzere

PTT’ye

başvurmaması

durumunda,
⎯

Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve

Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine belgeleri verilmemesi veya eksik verilmesi
getirilmemesinden

doğacak

hukuki durumunda,

sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olup ⎯

UETS sistemine dahil olunmadığı için

tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda kendisine elektronik tebligat yapılamaması
sonuç doğurur.

durumunda,
Muhataplarına uygulanacak ceza hakkında bir
hüküm veya açıklamaya rastlanmamıştır. Bu

17.01.2019/33-17
Elektronik tebligat sistemine dahil olması hususun açıklığa kavuşturulması gereği
zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen bulunmaktadır.
yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun
148, 149 ve mükerrer 257’nci maddeleri
uyarınca,

Kanunun

maddesindeki

Mükerrer
cezai

355’inci
müeyyide

uygulanır.
Ceza

uygulaması

sonrasında

re’sen

oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı
kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde
mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği
olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni
temsilcisine

tebliğ

edilir

ve

elektronik

tebligat adreslerine tebligat gönderimine
başlanılır.

e-Tebligat
yapılması
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gerekenlere diğer
Tebliğ usulleri ile
de Tebliğ
yapılabilir mi?

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken
evrak

muhataplara

elektronik

tebligat Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple

sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yapılamaması hâlinde bu 7201 sayılı Kanunda
yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır (7201(posta yoluyla, memur yoluyla, ilanen, Md. 7/a, Yönetmelik md.16).
dairede, komisyonda, vasıtalı tebliğ, vd.) de
tebliğ

edilebilir

(456

SN

VUK

GT.

10.bölüm)
Uygulama
kapsamında sık
sorulan sorulara
ve cevaplarına
19

elektronik
ortamda hangi
adresten
erişilmektedir?

http://www.etebligat.gov.tr/

http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat
http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat/sorular
linklerinden

Vergi

kapsamındaki

e-Tebligat

ilişkin

ilgili

Usul

Kanunu

uygulamasına

mevzuatına,

tanıtım

broşürlerine, başvuru form ve eklerine ve
uygulama kapsamında sık sorulan sorulara
erişmek mümkündür.

http://www.etebligat.gov.tr/s-s-s/

linklerinden 7201 Sayılı Kanun kapsamındaki
e-Tebligat uygulamasına ilişkin ilgili bilgilere
erişmek mümkündür.

17.01.2019/33-18
Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre;
Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat
mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek
E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E- isteyen muhatap, elektronik posta adresini
Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon
Talep

Bildiriminde

telefon numarasını PTT’ye bildirir.

belirtilen

numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen
e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme

Elektronik

(“Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr ulaştığı
e-Tebligat
20

Gönderildiğinden
nasıl haberdar
olunacaktır?

tebligat,

anda

muhatabın

PTT

adresine

tarafından

muhataba

adresine tebligat gönderilmiştir. Tebligat bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa
gönderildiği tarihi izleyen 5. günün sonunda mesaj alma özelliği olan telefona ücreti
tebliğ edilmiş sayılır.”)

mukabilinde, elektronik posta adresine ise

yapılır.

ücretsiz olarak iletilir.

Ayrıca interaktif vergi dairesi uygulamasına Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin
ilişkin

mobil

uygulamayı

kullanıcılara

uygulama

notification)

yeni

kullanan herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç
(push yapılmış

yoluyla

bir

olması,

tebligatın

geçerliliğini

bildirimlerinin etkilemez.

bulunduğu da belirtilebilmektedir.
Muhatabın

bu

madde

kapsamında

bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS
tarafından tutulur.

Mükellefler, https://intvrg.gib.gov.tr adres
inden sisteme giriş yaparak Elektronik
e-Tebligat
gönderilerine
nasıl ulaşılabilir?
21
Sistemden hangi
bilgilere
erişilmektedir?

Tebligat adreslerine gönderilen belgeleri
görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte
tebliğ

edildiğini

görebilir

ve

belgenin

çıktısını alabilirler.

ara

uygulama
mükelleflerde

yüzünden

11’inci

maddesine

göre;

muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli
elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet
kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak
ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte

İnteraktif vergi dairesi uygulamasını gerek
web

Yönetmeliğin

gerekse

aracılığı

ile

kendilerine

Tebligatları görebilmektedir.

mobil
kullanan

yapılan

e-

telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık
doğrulama kodunu kullanarak erişir.

17.01.2019/33-19

E-tebligat

ile

adreslerine

gönderilen

tebligatlarına ulaşabilirler. Burada ‘Okunan
Tebligatlar’, ‘Okunmamış Tebligatlar’ ve
‘Otomatik Okunan Tebligatlar’ menülerini
görebilirler. ‘Otomatik
Tebligatlar’ menüsünde;

Okunan
mükellefler

tarafından okunmamış olsa bile gönderilme
tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ
edilmiş sayılan tebligatlar yer alır.

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat
mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek
isteyen muhatap, elektronik posta adresini
veya kısa mesaj alma özelliği olan bir

e-Tebligat ile ilgili
gelen SMS’ler için
22

muhatabın bir
ücret ödemesi

telefon numarasını PTT’ye bildirir.
Bilgi mesajı olarak gönderilen SMS’ler için
mükellef herhangi bir ücret ödemeyecektir.

Elektronik
ulaştığı

söz konusu

tebligat,

anda

PTT

muhatabın
tarafından

adresine
muhataba

bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa

mudur?

mesaj alma özelliği olan telefona ücreti
mukabilinde, elektronik posta adresine ise
ücretsiz olarak iletilir.

23

Tebliğ yapılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı birimleri tebliğ Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca; PTT,

muhatabın e-

yapılacak muhatabın e-Tebligat sisteminde elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri

Tebligat

kayıtlı olup olmadığını e-Tebligat sistemi ve içerir güncel bir adres rehberi oluşturur ve bu

Sisteminde

bu sistemle entegre olarak kullanılan kendi rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve

olduğunu Tebliğ

kurumsal iç yazışma sistemlerinden anlık mercilerin

yapacak idareler

ve güncel olarak kontrol edebilmektedir.

kullanımına

sunar.

Elektronik

tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar,

nasıl takip

Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle

edecektir?

PTT tarafından belirlenir.

17.01.2019/33-20
Adres rehberi UETS web ara yüzünden
kullanılabileceği gibi, entegrasyon aracılığı ile
de kullanılabilir.
Adres rehberini sadece gönderici hesabı
olanlar

Alıcı

sorgulayabilir.

hesapları

sorgulama yapamaz.

PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında
alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat
Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek
resmî internet sayfasında yayımlar.
PTT’nin internet sitesinde (14.01.2019 tarihi
itibariyle yayınlanmış olan) ücret tarifesinde;
Gelir İdaresi Başkanlığı 213 sayılı VUK’un https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Iletisim/Bilgiler.
107/A maddesiyle tanınan özel yetki ile aspx#ptt_tarifeler
kurduğu
Elektronik
Tebligat Ücretli
midir?

tebligatlarından

midir?

tarafından KEP ve e-Tebligat Ücretleri

(ve

özel

kanunlarının nts/10/kep_ve_ElektronikTebligatUcretTarifele

verdiği yetkiyle GİB’in e-Tebligat sistemine ri_02_01_2018.pdf
altyapıdan

Alınacak ücretler kavuşan
ilan edilmekte

sistemi

sisteme tanımlanmış alıcılara yapılan vergi https://www.ptt.gov.tr/Lists/Tarifeler/Attachme

ilişkin
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e-Tebligat

kamu

yararlanma
idarelerinin

imkanına internet adresinde e-Tebligat iletim ücreti
e-Tebligat 19.3 başlığı altında; her bir e-Tebligat iletim

sisteminde kayıtlı bulunan alıcılara yapılan ücretinin 4,5 TL olduğu duyurulmuştur.
tebligatlardan) dolayı GİB ve/veya ilgili Ayrıca;

http://www.etebligat.gov.tr/s-s-s/

kamu kurumları tarafından herhangi bir internet adresinde yer verilen “E-TEBLİGAT
ücret ödenmemekte ve muhataplarından BİLGİLENDİRME
herhangi bir ücret alınmamaktadır.

MİDİR?”

SERVİSLERİ

sorusuna

muhatabın

adresine

tarafından

muhataba

ÜCRETLİ

“Elektronik
ulaştığı

tebligat,

anda

bilgilendirme

PTT
mesajı

iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan
telefona ve elektronik posta adresine ücretsiz
olarak gönderilir.” cevabı verilmek suretiyle
kısa

mesaj

belirtilmiştir.

için

ücret

alınmayacağı

17.01.2019/33-21
TEBLİGAT

PTT’nin

Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile duyurulduğu

ücret

tariflerinin

internet

sitesinde

ilgili olup, hüküm ifade eden bilûmum https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Gonderi/Gonde
vesikalar ve yazılar Tebligat olarak kabul ri.aspx# MEKTUP POSTA GÖNDERİLERİ
edilecek ve e-Tebligat sisteminde kayıtlı arasında yer verilen ayrı bir gönderi türü
bulunan

muhataplarına

esas

itibariyle olarak

belirtilmiş

ve

yine

PTT’nin

öncelikle bu sistem aracılığı ile tebliğ https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta/Tebligat.
edilmesi

gerekmektedir.

Ancak

bu aspx internet adresinde de tanımlandığı üzere

kapsamda bulunmakla birlikte, 456 SN TEBLİGAT, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
VUK Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere; hükümleri
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken anılan
evrak

muhataplara

uyarınca,

Kanunda

hukuki

işlemlerin

öngörüldüğü

şekilde

tebligat muhatabına veya muhatap adına kabule

elektronik

sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak
Bir evrakın
“Tebligat” mı
yoksa “Normal
26

Gönderi” mi
olduğunun
ayrımında dikkat
edilecek husus
nedir?

yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre ( bildirimi
posta

ve

bu

bildirimin

yapıldığının

yoluyla, memur yoluyla, ilanen, belgelendirilmesi

işlemini

kapsayan

dairede, komisyonda, vasıtalı tebliğ, vd.) de gönderi türüdür. Tebligat dışında kalan
tebliğ

edilebilir

(456

SN

VUK

GT. gönderilerin normal gönderi türüdür.

10.bölüm).
Tebligat evrakı dışında kalan diğer Mektup
Tebligat

kapsamında

yer

almayan Posta

Gönderilerinin,

bilgilendirme, bilgi verme, cevap yazıları dışında

kalan

diğer

e-Tebligat

Sistemi

posta

bildirim

ve

vb. şekildeki genel mahiyetteki yazıların, yöntemleri yoluyla (fiziki posta veya kep)
muhatap kişi, kurum veya kuruluşlarına muhataplarına
yapılacak

bildirimlerin

değerlendirilmemesi

Tebligat
ve

iletilmesine

olarak olunabileceği değerlendirilmektedir.

muhatabına PTT,

KEP

iletiminde kayıtlı elektronik posta, fiziki işlemlerini
posta gönderimi veya VUK’ta yer verilen dışında

hizmeti

kapsamında

gerçekleştirmeyeceğini
kalan

normal

diğer tebliğ usullerinin kullanılması da gönderimlerinin
mümkün bulunmaktadır.

devam

yazı

(Tebligat
ve

mail

gönderilebileceği

değerlendirilmektedir.)

Tebligat evrakı dışında kalan diğer Mektup uygulamasının

Tebligat

e-Tebligat

başlaması

ile

birlikte

Posta Gönderilerinin, e-Tebligat Sistemi 1.1.2019’dan sonra, KEP üzerindeki Tebligat
dışında kalan diğer posta ve bildirim işlemlerini durdurduğunu ve KEP sistemini
yöntemleri yoluyla (fiziki posta veya kep) kullandırmayacağını
muhataplarına

iletilmesine

olunabileceği değerlendirilmektedir.

internet

sitesinde

devam https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta/KayitliEle
ktronikPosta.aspx duyurmuştur.

17.01.2019/33-22

PTT, KEP hizmeti kapsamında Tebligat
işlemlerini gerçekleştirmeyeceğini (Tebligat
dışında

kalan

normal

yazı

gönderimlerinin

1.1.2019’dan

mail

gönderilebileceği

değerlendirilmektedir.)
uygulamasının

ve

e-Tebligat

başlaması
sonra,

ile

KEP

birlikte

üzerindeki

Tebligat işlemlerini durdurduğunu ve KEP
sistemini

kullandırmayacağını

internet

sitesinde
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta/Kayitli
ElektronikPosta.aspx duyurmuştur.

e-Tebligat sistemi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
kapsamında, tebliğ evrakını hazırlayıp muhatabına GÖNDERECEK Vergi İdaresi ve 7201
sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşların
kullanacağı elektronik tebligat sistemidir.
•

Kazaî merciler (Mahkemeler / İcra daireleri),

•

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I)

sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer
Tacirler
arasındaki
27

yazışmalarda da
e-Tebligat Sistemi
mi
kullanılacaktır?

alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile
•

Vakıf yükseköğretim kurumları,

•

İl özel idareleri,

•

Belediyeler,

•

Köy hükmî şahsiyetleri,

•

Barolar ve noterler

e-Tebligat sistemlerinde ALICI (muhatap) durumunda olanların, TEBLİGAT dışında kalan
ve kendi aralarındaki veya üçüncü kişi, kurum veya kuruluşlarla olan yazışmalarında
belirtilen e-Tebligat sistemlerini kullanmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. e-Tebligat
sistemi(leri)ni kullanma zorunluluğu TEBLİGAT mahiyetinde olan evrakın, kanunda belirtilen
kişi, kurum, kuruluş veya birliklere yine ilgili kanunda belirtilen kişi, kurum, kuruluşlar

17.01.2019/33-23
tarafından gönderilmesi sırasında kullanılması zorunluluğu getirilmiş olan sistemdir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18’inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer verilen “
Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden
dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya
güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.” hükmü
uyarınca gerçek veya tüzel kişi tacirler diğer tarafı temerrüde düşürme, aralarındaki
sözleşmeye feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlarını NOTER aracılığıyla,
Taahhütlü Mektupla, Telgrafla veya KEP sistemi yoluyla (bu yöntemlerden herhangi birini
kullanarak) yapmaları mümkün bulunmaktadır.

GİB’in e-Tebligat
sisteminden
tanımlanmış

GİB tarafından vergi ile ilgili tebliğlerde kullanılmak üzere mükelleflere tanımlanan tebligat

adresin veya Daha adresleri, GİB tarafından (ve özel kanunlarının verdiği yetkiyle GİB’in e-Tebligat sistemine
Önceden Alınmış

ilişkin altyapıdan yararlanan kamu idareleri tarafından) yapılan Tebligatlarda kullanılmaya

KEP adresinin

devam edilecektir. Bu kapsamdaki tebligatlar için ayrıca bir e-Tebligat veya KEP adresi

kullanılması 7201

alınmasına gerek bulunmamaktadır. İnternet vergi dairesi üzerinde oluşturulmuş tebligat

Sayılı Kanun

28

adresleri geçerliliğini korumaktadır.

kapsamındaki
Tebligatta

Ancak,

GİB

tarafından

tanımlanan

e-Tebligat

adreslerinin

veya

KEP

hizmet

kullanılması

sağlayıcılarından alınmış adreslerin (PTT’nin KEP adresi dahil), 7201 sayılı Kanun

mümkün müdür?

kapsamında belirtilen e-Tebligat işlemlerinde kullanılması mümkün bulunmayıp, PTT’ye

Yeni bir adres

yeni müracaatla UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) için e-Tebligat adresinin

alınması için

tanımlanmasının talep edilmesi gerekmektedir.

PTT’ye başvuru ve
adres temini
zorunlu mudur?

29

Gerçek veya

e-Tebligat sistemi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

Tüzel kişi

kapsamında, tebliğ evrakını hazırlayıp muhatabına gönderecek Vergi İdaresi ve 7201

Mükelleflerin

sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşların

veya Mükellef

kullanacağı elektronik tebligat sistemidir.

Olmayanların

•

Vergi İdaresi veya •
7201 sayılı

Kazaî merciler (Mahkemeler / İcra daireleri),
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I)

sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer

17.01.2019/33-24
Kanunda
Belirtilen Kamu

alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile

İdarelerine

•

Vakıf yükseköğretim kurumları,

yapacağı

•

İl özel idareleri,

yazışmalarda

•

Belediyeler,

UETS sisteminin

•

Köy hükmî şahsiyetleri,

kullanılması

•

Barolar ve noterler.

mümkün müdür?
e-Tebligat sistemlerinde ALICI (muhatap) durumunda olanların, TEBLİGAT dışında kalan
ve kendi aralarındaki veya üçüncü kişi, kurum veya kuruluşlarla olan yazışmalarında
belirtilen e-Tebligat sistemlerini kullanmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. e-Tebligat
sistemi(leri)ni kullanma zorunluluğu TEBLİGAT mahiyetinde olan evrakın, kanunda belirtilen
kişi, kurum, kuruluş veya birliklere yine ilgili kanunda belirtilen kişi, kurum, kuruluşlar
tarafından gönderilmesi sırasında kullanılması zorunluluğu getirilmiş olan sistemdir. UETS
alıcı hesabından gönderim yapılamaz. Sadece gönderici hesapları olanlar gönderim
yapabilir.

Tebligat mahiyeti taşımayan nitelikteki yazıların vergi idaresine veya 7201 sayılı Kanunun
1’inci maddesinde belirtilen yukarıdaki kurum ve kuruluşlara veya e-Tebligat yapılması
zorunlu kişi, kurum, kuruluş veya birliklere, gerçek veya tüzel kişiler, birlikler tarafından
gönderilmesinde

UETS

sisteminin

kullanılması

zorunluluğu

bulunmamaktadır.

Bu

mahiyetteki yazışmalara ait evrakların mektup mahiyetinde posta gönderisi sınıfında fiziki
postanın veya KEP sisteminin kullanılması mümkündür.

Her bir gelir veya kurumlar vergisi mükellefi
için internet vergi dairesi üzerinden sistem
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Birden Fazla e-

tarafından otomatik tanımlama yapılmakta

Tebligat Adresi

olup, bir mükellef için birden fazla internet Adresler sistem numaralarından oluştuğu için

alınması mümkün vergi
müdür?

dairesi

ortamı

tanımlanmamakta, birden fazla UETS adresi alınamamaktadır.

sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş
yapıldığında

elektronik

tebligatlara

sistem üzerinden ulaşılmaktadır.

da

17.01.2019/33-25

Oluşturulacak ve tahsis edilecek adresler
sisteme kayıtlı numaralar üzerinden özel bir

Alınacak e-
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Tebligat

Her bir gelir veya kurumlar vergisi mükellefi

Adresinin

için internet vergi dairesi üzerinden sistem

Başvuran

tarafından otomatik tanımlama yapılmakta

tarafından

olduğundan, başvuran mükellef tarafından

belirlenmesi

özel bir e-Tebligat adresinin tanımlanması

mümkün müdür? mümkün bulunmamaktadır.

algoritma ile üretilmektedir. Adresler on beş
(15) haneli rakamlardan oluşacak bir ID
numarası olacaktır. Adresi başvuran kişi
kendisi belirleyememekte

ancak

UETS’ye

elektronik imza, e-devlet uygulaması ve
PTT’den

temin

edilen

tek

kullanımlık

şifreler ile giriş yapılacağından, söz konusu
adresin ezberlenmesine veya bilmeye ihtiyaç
olmayacağı değerlendirilmektedir.

e-Tebligat adresine iletilecek Tebligatlar, UETS sistemine iletilen elektronik tebligat
muhatap için internet vergi dairesi üzerinde mesajı (Tebligatı çıkarmaya yetkili makam ve
tanımlanan

e-Tebligat

adresine,

GİB merci tarafından güvenli elektronik imza veya

tarafından oluşturulan e-Tebligat sistemi elektronik
aracılığı

ile

aracılığı

iletilen

yetkililerin
e-Tebligat ve
UETS sisteminde
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elektronik imza
kullanımı zorunlu
mudur?

yapılmaktadır.
Tebliğ

elektronik

imzalanmakta

ve

sertifikayla

imzalanmış,

tebliğ

Bu

sistem edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için

evrakı

imzaya gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik

imzaları

e-Tebligat

ile iletiyi ifade eder)’nın ekini oluşturan içerik ve

sistemine ekli

dokümanların

elektronik

imza

veya

iletilmekte ve akabinde e-Tebligat sistemi elektronik sertifikayla imzalanması zorunludur.
aracılığı ile muhatabın internet vergi dairesi
üzerinde

tanımlanan

posta

kutusuna

elektronik ortamda iletilmektedir. Evrakı UETS sisteminde hesap sahipleri e-devlet,
düzenleyen

açısından,

evrakın elektronik imza, mobil imza ve tek kullanımlık

imzalanması

elektronik

ortamda şifre ile girebilmektedir. Alıcılar için Elektronik

gerçekleştiğinden,

elektronik

kullanımı zorunludur.

imza imza zorunluluğu bulunmamaktadır. Muhatap
elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik
imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı

Kendisine

e-Tebligat

adresinin üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da

tanımlanması için yapılan başvurularında PTT

tarafından

verilen

şifre

ile

birlikte

ya da sisteme tanımlanmış muhatabın telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık
internet vergi dairesi aracılığı ile e-Tebligat doğrulama kodunu kullanarak erişir.
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alanına

girişinde

zorunluluğu

elektronik

bulunmakta,

imza

internet

vergi

dairesine kullanıcı kodu ve parolası ile giriş
yapılmaktadır.

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik
tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki
durumlar

dışında

sistemden

çıkmaları

mümkün değildir.
a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının
silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri
dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat
adresi kapatılır.
b) Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya
gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından
tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi
Kapatılan e33

itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi

Tebligat Adresi

re’sen kapatılır.

tekrar kullanıma

c) Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine

açılabilir mi?

başvurması
elektronik

halinde
tebligat

de

müteveffanın

adresi

kullanıma

kapatılır.

Belirtilen

kapatılma

durumları

esas

itibariyle kişiliğin (gerçek veya tüzel kişilik)
son bulduğu hallere ait olması nedeniyle,
tekrar

açılma talebinin

mümkün

bulunmayan

fiilen

oluşması

durumlardır.

Bu

çerçevede, kapatılan e-Tebligat hesabının
tekrar açılması mümkün bulunmamaktadır.

Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi,
aynı hesap sahibinin talebi doğrultusunda
yeniden aktif edilir.
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Her bir gelir veya kurumlar vergisi mükellefi
Kullanıma
kapatılan e34

Tebligat adresi
başkasına tahsis
edilebilir mi?

için internet vergi dairesi üzerinden sistem
tarafından otomatik tanımlama yapılmakta
olduğundan ve bir mükellefe ait vergi kimlik Kullanıma

Kapatılan

Elektronik

Tebligat

numarasının başka bir mükellefe verilmesi Adresi Farklı Bir Kullanıcıya Tahsis edilemez.
mümkün bulunmadığından, kapatılan bir eTebligat adresinin başka bir mükellefe
tahsis edilmesi mümkün değildir.

E-Tebligat gönderiminde adet olarak herhangi
e-Tebligat sistemi üzerinde, adet veya
E-Tebligat ta adet dosya boyutu açısından tanımlanmış bir
35

veya boyut sınırı
var mıdır?

sınır

bulunmamakta,

teknik

imkanların

elverdiği ölçüde sistem üzerinden tüm
tebligat işlemleri yapılabilmektedir.

bir

sınır

bulunmamaktadır.

Gönderici

hesabında yeterli bakiye bulunması ve tebligat
mesajının 50 MB’tan az olması şartları
aranmaktadır.

Her

gönderim

ile

birlikte

kullanıcı hesabından, e-Tebligat gönderim
ücreti sistem üzerinden otomatik olarak tahsil
edilecektir.

sistemi

üzerinde,

saklama UETS saklama alanı 100 MB ‘a kadar

Sistemde e-

e-Tebligat

Tebligatların

boyutu açısından tanımlanmış bir sınır ücretsizdir. Daha fazla arşiv alanı ücreti

saklama alanında bulunmamakta, teknik imkanların elverdiği karşılığı
bir sınır
öngörülmüş

ölçüde

sistem

üzerinden

tüm

alınabilir.

UETS

saklama

alanı

tebligat dolunca hesap sahibi ücretini ödeyerek ilave

işlemlerine ve evrakına ulaşılabilmektedir.

arşiv alanı satın alabilir.

müdür?
UETS’de geriye dönük olarak 6 ay gönderiler
saklanmaktadır.
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Saklama alanı

İlave arşiv alanı satın alınmazsa 6 aydan

boyutu

daha eski gönderiler hesap sahibinin rızası

aşıldığında ne

aranmadan UETS tarafından silinebilir.

yapmak gerekir?
İlave arşiv alanı satın almak istemeyenler,
UETS

sisteminden

tebligat

mesajları

ve

eklerini kendi bilgi işlem sistemlerine indirerek
saklama

ihtiyaçlarını

alanı

asgariye

indirebilirler.

UETS

sisteminde

sadece

UETS

delilleri

(Tebligatın; tebligatı çıkaran merciden Ulusal
Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından
teslim
tebligat

alındığına,

muhatabın

elektronik

teslim

edildiğine,

adresine

okunduğuna

ve

usulen

tebliğ

edilmiş

sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika
ile

imzalanmış

saklanmaktadır.

kayıtları)30
UETS

yıl

delilleri

süreyle
arasında

tebligat mesajı ve ekleri bulunmamaktadır, bu
nedenle sistemden indirilen tebligat mesajları
ile UETS delillerinin birlikte ve birbirleriyle
ilişkili şekilde saklanması önerilmektedir.

Tüzel Kişilere
ilişkin e-

Tüzel kişinin (kurumlar vergisi mükellefleri) Tüzel

kişiliğin

e-tebligat

hesabına

ilişkin

İnternet vergi dairesine giriş yetkisi bulunan işlemleri, tüzel kişi nam ve hesabına yapan

Tebligatları görüp ve sistem tarafından tanımlanmış kanuni yetkilendirilmiş gerçek kişi veya kişilere ANA
işlem yapabilecek temsilcileri
38

ilave ANA İŞLEM
yetkilileri

sisteme

ulaşabilmektedirler.

girip
Ana

tebligatlarına İŞLEM yetkilisi olarak ifade edilmekte olup,
işlem

yetkilisi tüzel kişiler için almış oldukları elektronik

tanımlaması söz konusu değildir. Zira GİB tebligat adresi için en az bir, en fazla on ana

tanımlanabilmekte

tarafından

midir?

tanımlanan

sisteme

e-Tebligat

muhataplar

sadece

hesabı işlem yetkilisi tanımlanabilir.
ALICI

olarak tanımlanmakta, GÖNDERİCİ olarak
tebliğ

evrakı

hazırlama

ve

gönderme
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yetkileri bulunmadığından, ANA İŞLEM
YETKİLİSİ şeklinde bir tanımlamaya da
ihtiyaç duyulmamaktadır.

UETS sisteminde
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ALT İŞLEM

E-tebligat hesabına ilişkin bazı işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına gerçekleştirmek üzere

YETKİLİSİ

ana işlem yetkilisi tarafından kimlik doğrulaması yapılarak yetkilendirilmiş, kişi veya kişilere

tanımlamasında

ALT İŞLEM YETKİLİSİ denmektedir. UETS hesabına sınırsız sayıda alt işlem yetkilisi

sınır var mıdır?

tanımlanabilir.

