
 

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 18.03.2016 

Sayı: 2016/059       Ref: 4/059 

 

 

Konu: 

E-TEBLİGAT ADRESİ EDİNME ZORUNLULUĞU  

  

Bilindiği üzere, 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 456 Sıra No.lı 

VUK Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına VUK hükümlerine 

göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ 

edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlenmiş ve elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan 

sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara yer verilmişti. 

 

Tebliğde, vergi dairelerince düzenlenen ve VUK hükümleri kapsamında mükellefe tebliği 

gereken evrakların bundan böyle internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuş e-tebligat 

adreslerine de tebliğ edilebileceği düzenlenmişti. Tebliğde zorunluluk kapsamına alınan 

mükelleflerin en geç 01.01.2016 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak e-

tebligat adreslerini edinmeleri gerektiği; 01.01.2016 tarihinden önce başvuran mükelleflere 

01.10.2015 tarihinden itibaren de e-tebligat yapılabileceği, elektronik imzalı tebliğ evrakının, 

muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ 

edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilmişti.  

 

456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği hakkında 01.09.2015 tarih ve 2015/138 sayılı sirkülerimiz 

yayınlanmıştı.  

 

29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 467 Sıra No.lı VUK Genel 

Tebliği ile e-tebligat adresi edinme zorunluluğu süresi 1 Nisan 2016 tarihine kadar 

ertelenmişti. Konu hakkında 30.12.2015 tarih ve 2015/191 sayılı sirkülerimizde bilgi 

verilmişti.  

 

Bugüne kadar 456 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile getirilen düzenleme kapsamında e-

tebligat edinme zorunluluğuna dahil edildiği halde bağlı olduğu vergi dairesine tebliğ 

ekindeki ilgili formları doldurmak suretiyle başvuru yapmamış mükelleflerin, en geç 1 Nisan 

2016 tarihine kadar başvurularını tamamlayarak e-tebligat adreslerini edinmek zorunda 

olduklarını hatırlatmak isteriz.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1686.pdf
http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1744.pdf


 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  
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Güray ÖĞREDİK  
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