
 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 
Mersis No:  

Ali Nihat Tarlan Caddesi, Eryılmazlar Sokak 
No:4/4 Ataşehir – İstanbul 
W: www.yorumymm.com 

T : +90 216 574 74 14 
F  : + 90 216 574 22 12 
@ : yorum@yorumymm.com 

  

                                   İstanbul, 21.10.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/74) 

 

Konu: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Elektronik Tebliğat Sistemini Kullanmaya 

Başlaması 

 

19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No:456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) ile yapılan düzenlemeler 

özetle aşağıdaki gibidir; 

 

1. Elektronik Tebliğat Sisteminin Kapsamına İlişkin Düzenleme  

 

Malmüdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç 

yönünden gelir vergisi mükellefi bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenler ile gerçek 

usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebliğat sistemi kapsamına alınmıştır. 

 

2. Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılacak Elektronik Tebliğatlarda Düzenleme  

 

Önceki uygulamada VUK’na göre düzenlenen ve muhatabına tebliği gereken evraklardan 

sadece vergi dairelerince düzenlenen evraklar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik 

ortamda tebliğ edilirken, yapılan düzenleme ile bu sınırlama kaldırılmıştır. Böylece 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve muhtataplarına tebliği gereken tüm 

evraklar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilecektir.  

 

Bu kapsamda Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 01/01/2020 tarihinden itibaren 

elektronik tebliğat sistemini kullanmaya başlayacağı açıklanmıştır. 
 

3. Görme Engelli Mükelleflere Yapılacak Tebliğatlara İlişkin Düzenleme  

 

Gerçek kişilerde muhatabın, tüzel kişilerde ise tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili 

kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilci olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin 

görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik 

tebliğat sistemi kullanılmadan VUK’nun 93 ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ 

usullerine göre tebliğat işlemi yapılacaktır. 
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4. Elektronik Tebliğat Bilgi Mesajına İlişkin Düzenleme 

 

456 Sıra No’lu Tebliğin “6. Elektronik Tebliğatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi” 

başlıklı bölümüne eklenen parağraf ile;  

Kendisine elektronik ortamda tebliğat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebliğat 

sistemine başvuru sırasında veya daha sonar bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya 

posta adresine, kendisine gönderilen tebliğata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği 

ve bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamasının tebliğat süresini 

ve geçerliliğini etkilemeyeceği hususu eklenmiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 
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