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•Vergi dairelerince düzenlenen ve mükellefler ile diğer muhataplara 
VUK hükümlerine göre tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik 
ortamda tebliğ edilmesidir.

•Uygulama 01 OCAK 2016 tarihinde başlayacaktır. (İsteyen mükellefler 
bu tarihten önce de bildirim yaparak uygulamaya geçebilirler.)

• Sisteme dahil olması gerektiği halde dahil olmayanlar adına re’sen 
«internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi» tanımlanacak 
ve e-tebligat gönderimi başlatılacaktır.
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•Kurumlar vergisi mükellefleri 
(zorunlu)

•Basit usulde vergilendirilenler ile 
gerçek usulde vergiye tabi olmayan 
çiftçiler hariç olmak üzere; ticari, zirai 
ve mesleki kazanç yönünden Gelir 
Vergisi mükellefi olanlar (zorunlu)

•Talep eden diğer mükellefler.



ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI            

du
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•Kurumlar vergisi mükellefleri;
− Vergi dairelerinden veya 

internet vergi dairesinden 
alacakları Elektronik Tebligat 
Talep Bildirimi (Şirketler ve 
Diğer Tüzel Kişiler İçin) ile bağlı 
bulundukları vergi dairesine 
başvuracaklardır.

•Gelir vergisi mükellefleri;
−Vergi dairelerinden veya internet 
vergi dairesinden alacakları 
Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile 
bağlı bulundukları vergi 
dairesine başvuracaklardır.

−İsteyen gelir vergisi mükellefleri 
başvurularını internet vergi 
dairesinden yapabileceklerdir.
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•Kurumlar vergisi mükellefleri;
− Vergi dairelerinden veya 

internet vergi dairesinden 
alacakları Elektronik Tebligat 
Talep Bildirimi (Şirketler ve 
Diğer Tüzel Kişiler İçin) ile bağlı 
bulundukları vergi dairesine 
başvuracaklardır.

•Gelir vergisi mükellefleri;
−Vergi dairelerinden veya internet 
vergi dairesinden alacakları 
Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile 
bağlı bulundukları vergi 
dairesine başvuracaklardır.

−İsteyen gelir vergisi mükellefleri 
başvurularını internet vergi 
dairesinden yapabileceklerdir.

Meslek mensupları mevcut e‐BEYANNAME 
parola ve şifreleri ile sisteme girerek 

müracaat formu dolduracak ve sisteme kayıt 
yaptıracaklardır. (Kağıt ortamında başvuruya 

gerek kalmamaktadır.) 
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•Mükelleflere e-tebligat başvuru 
sırasında yardımcı oluyorsanız;
− Cep telefon numarasının ve
− E-posta adresinin
mükellefe ait olmasına dikkat 
ediniz!
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• Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimi ile bildirimde bulunan 
mükelleflere vergi dairesi 
tarafından
− İnternet vergi dairesi kullanıcı 

kodu, parola ve şifre verilecek
böylece e-tebligat adresi 
edinilmiş olunacaktır.

• İnternet vergi dairesinden 
başvurmuş Gelir Vergisi 
Mükelleflerine
− İnternet vergi dairesi kullanıcı 

kodu, parola ve şifre 
verilmeyecek

bu mükellefler sisteme her 
girişlerinde kimlik doğrulması ile 
e-tebligat sistemini 
kullanacaklardır. 
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•Mükelleflere e-tebligat 
yapılması halinde, Elektronik 
Tebligat Talep Bildiriminde yer 
alan
− Cep telefonu numarasına veya 

e-posta adreslerine
SMS veya e-posta ile 
bilgilendirme yapılacaktır.

• Elektronik imzalı tebligatlar 
mükelleflerin e-tebligat 
adresine yapılacaktır.
•Mükellefler internet vergi 
dairesindeki sisteme girerek 
tebliğ edilen evrakı 
görüntüleyecek ve evrakın 
çıktısını alabilirler.
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•Mükelleflere e-tebligat 
yapılması halinde, Elektronik 
Tebligat Talep Bildiriminde yer 
alan
− Cep telefonu numarasına veya 

e-posta adreslerine
SMS veya e-posta ile 
bilgilendirme yapılacaktır.

• Elektronik imzalı tebligatlar 
mükelleflerin e-tebligat 
adresine yapılacaktır.
•Mükellefler internet vergi 
dairesindeki sisteme girerek 
tebliğ edilen evrakı 
görüntüleyecek ve evrakın 
çıktısını alabilirler.

E‐Tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin 
elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi 
izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş 

sayılacak ve ayrıca posta yoluyla 
gönderilmeyecektir.
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•01.01.2016 tarihinden sonra 
mükellefiyet tesis ettiren 
Kurumlar Vergisi Mükellefleri;
− İşe başlama tarihini takip eden 

15 gün içinde Elektronik Tebligat 
Talep Bildiriminde

bulunmalıdır.

•01.01.2016 tarihinden sonra 
mükellefiyet tesis ettiren Gelir 
Vergisi Mükellefleri;
− Mükellefiyet tesissi sırasında 

Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimini

vergi dairesine vermelidirler.
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•KEP uygulaması ile e-Tebligat 
sisteminin hiçbir ilişkisi yoktur.
•Tamamen vergisel işlemlerin 
tebligatı için kullanacak olanlar 
KEP sahibi olsalar bile başvuru 
yapacak ve e-Tebligat adresi 
alacaklardır.
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• E-Tebligat sisteminden çıkılması 
mümkün değildir. (Ancak ölüm, 
gaiplik ve şirket tasfiyesi halinde 
çıkılabilir.)
• E-Tebligat sistemine dahil 
olmama halinde «özel 
usulsüzlük cezası» 
uygulanacaktır.

!


