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SİRKÜLER         İstanbul, 30.12.2015 

Sayı: 2015/191        Ref: 4/191 

 

 

Konu: 

E-TEBLİGAT ADRESİ EDİNME ZORUNLULUĞU 1 NİSAN 2016 TARİHİNE 

ERTELENMİŞTİR  
 

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

Tebliği ile, 27.8.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No.lı 

VUK Genel Tebliği’nin; 

 

 5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi 

Edinmesi, 

 5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 

ve   

 10. Diğer Hususlar  

 

başlıklı bölümlerinde yer alan 1.1.2016 ibareleri 1.4.2016 şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi düzenlemeler:    Değişiklik sonrası düzenlemeler:  

 

5.1. 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 

vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. 
………… 

 

5.2. 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. 

………. 

5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 

Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi 

Edinmesi 
 

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda 

olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

01.04.2016 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 

vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.  
…………. 

 

5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve 

Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 
 

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda 

olan gelir vergisi mükelleflerinin, 01.04.2016 

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. 

…….. 
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10. Diğer Hususlar 
 

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak 

muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ 

edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer 

tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir. 

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal 

müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine 

teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte 

olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin 

mükellefleri Tebliğ kapsamında 

bulunmamaktadır. 
 

Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 

tarihi itibariyle başlanılacaktır. 
 

Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 

01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat 

yapılabilir. 

 

10. Diğer Hususlar 
 

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak 

muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ 

edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer 

tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir. 

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal 

müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine 

teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte 

olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin 

mükellefleri Tebliğ kapsamında 

bulunmamaktadır. 
 

Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.04.2016 

tarihi itibariyle başlanılacaktır. 
 

Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 

01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat 

yapılabilir. 

 

 

 

Dikkat edilecek olursa, e-tebligat adresi edinmek için başvuru süresi ertelenmiş olmakla 

birlikte, tebliğin 10. maddesinde yer alan “Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 

01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilir” düzenlemesi ve bu 

düzenlemedeki tarih aynen geçerlidir. Bu nedenle, bugüne kadar başvurusunu yaparak e-

tebligat adresi edinmiş olan mükelleflere e-tebligat yapılabilmesi gerek mevzuat gerekse 

teknik olarak mümkün olup, ilgililerin bu hususta gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz 

etmektedir.   

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

467 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği 

 

(*) 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  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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29 Aralık 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29577 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ 

(SIRA NO: 467) 

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 

456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir 

Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı 

bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir. 

Tebliğ olunur. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


