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KONU: ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ 

 
VUK 456 numaralı tebliğ ile 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ELEKTRONİK 

ORTAMDA TEBLİĞ zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Elektronik ortamda tebliğ 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, 

d) 01/01/2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri (İşe 

başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak 

zorundadır. ). 

 

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 01/01/2016 tarihinden önce bildirimde 

bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.  

 

Mükelleflerin “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (EK:1-2) formunu kurum ve gelir vergisi yönünden 

bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.  

 

Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kendileri veya kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile 

ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler 

aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 
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