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Bilindiği üzere 456 Sıra No’lu V.U.K Tebliğine göre tebliğe elverişli elektronik adres kullanma 

zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliği yapılabilecek olanlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

a) Kurumlar vergisi mükellefleri 

 

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları 

basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) 

 

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler 

 

 

19.10.2019 tarih 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 511 Sıra No’lu V.U.K. Genel 

Tebliği ile 456 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.  

 

Tebliğ İle; 

- Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 213 sayılı Kanun kapsamında hazırladıkları belgeleri 

elektronik ortamda tebliğ edebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır 

 

- Mal müdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç 

yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle 

gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebligat sistemi kapsamına 

alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 

- Görme engelli mükelleflerimize 213 sayılı Kanunun 93 ve müteakip maddelerinde belirtilen 

diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 

 

Söz konusu değişikliklere ilişkin ayrıntılı tablo sirkülerimiz ekinde bulunmaktadır. 

 

Tebliğe bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

  

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-7.htm
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Ek Tablo (456 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği) : 

Değişen Madde  Önceki Hali Güncel Hali  

456 Sıra No'lu 

VUK Genel 

Tebliği 3. Madde 

F Bendi 

f) İnternet Vergi Dairesi: 

Mükellefler tarafından beyanname 

gönderilmesi, ödeme yapılması, 

vergi levhası, borcu yoktur yazısı 

alınması gibi vergisel işlemlerin 

yapıldığı ve https://intvd.gib.gov.tr 

adresinden ulaşılan elektronik 

ortamı,  

f) 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 ortamları,” 

456 Sıra No'lu 

VUK Genel  

Tebliği 3. Madde 

İ Bendi 

i) Vergi dairesi: Muhataplara 213 

sayılı Kanun hükümlerine göre 

tebliğ edilecek evrakı düzenleyen 

daireyi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

456 Sıra No'lu 

VUK Genel 

Tebliği 6. Madde 

6. Elektronik Tebligatın 

Gönderilmesi ve 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. 

6. Elektronik Tebligatın 

Gönderilmesi ve Muhatabına 

İletilmesi 

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. 

 

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 gönderilebilir. Bilgilendirme 

mesajının herhangi bir nedenle 

muhataba ulaşmamış olması 

tebligat süresini ve geçerliliğini 

etkilemez.  
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456 Sıra No'lu 

VUK Genel 

Tebliği 7. Madde 

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 

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 dairesine başvurması halinde 

de müteveffanın elektronik tebligat 

adresi kullanıma kapatılır. 

 

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 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 dairesine başvurması halinde 

de müteveffanın elektronik tebligat 

adresi kullanıma kapatılır. 

 

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 Kanunun 93 

üncü ve müteakip maddelerinde 

belirtilen diğer tebliğ usullerine 

göre tebligat işlemi yapılacaktır.  
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456 Sıra No'lu 

VUK Genel 

Tebliği 10. 

Madde 

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. 

 

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. 

 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

1/1/2020 tarihinden itibaren 

elektronik tebligat sistemini 

kullanmaya başlayacaktır. 

 

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.”  
 


