
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DUYURU: 24.10.2019/77 
 

511 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE E-TEBLİGAT UYGULAMASININ 
VERGİ DENETİM KURULU TARAFINDAN DA KULLANILMASININ ÖNÜ AÇILMIŞTIR 

 
19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği” ile, bugüne kadar sadece vergi dairesi tarafından kullanılan e-Tebligat uygulamasının 
artık Vergi Denetim Kurulu tarafından da kullanılması mümkün kılınmış ve vergi müfettişlerince 
gerçekleştirilen vergi inceleme süreçlerine ait tebligat işlemlerinin de elektronik ortama 
taşınması sağlanmıştır. Ayrıca, yapılan değişiklik kapsamında görme engellilere yapılacak olan 
tebligatta diğer usullerin uygulanacağı haller belirlenmiştir.  
 
Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin detayı, aşağıda bilgilerinize sunulmuş 
bulunmaktadır.  
 

I. VERGİ DENETİM KURULUNUN DA E-TEBLİGAT YAPABİLMESİ SAĞLANMIŞ VE AYRICA 
MAL MÜDÜRLÜKLERİNİN DE SİSTEME DAHİL EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTIR: 

 
27.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği’nin ilgili bölümlerinde değişikliklere gidilmiş olup bu çerçevede anılan Tebliğin 5. 
maddesinde yapılan değişiklikle, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 01.01.2020 tarihinden 
itibaren elektronik tebligat sisteminin kullanılmaya başlanılacağı hükme bağlanmıştır.  
 
Ayrıca, anılan maddede yapılan değişiklik kapsamında, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal 
müdürlükleri), elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları tamamlandığından, 
elektronik tebligat uygulamasına 01.01.2020 tarihi itibarıyla başlanılacağı belirtilerek bağlı 
vergi dairesi müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak 
zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin belirlenen usullere göre 31.12.2019 
tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vermeleri gerektiği belirlenmiştir. Bağlı 
vergi dairesi müdürlüklerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren yeni mükellefiyet tesis ettiren ve 
zorunluluk kapsamında olan kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri ise konuya ilişkin usullere göre 
işlem yapacaklardır. 
 

II. BİLGİLENDİRME MESAJLARININ ULAŞMAMASI E-TEBLİGATI ETKİLEMEYECEK OLUP 
GÖRME ENGELLİLERE YAPILACAK TEBLİGATTA DİĞER USULLER KULLANILACAKTIR  

 
456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 3. maddesine eklenen paragraf ile, 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 gönderilebileceği; bilgilendirme mesajının herhangi bir 
nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği 
hükme bağlanmıştır.  
 
Diğer taraftan, Tebliğin “7. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış” başlıklı bölümüne eklenen 
düzenlemeye göre;  
 

 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 VUK’un 93. ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ 
usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır.  
 

Saygılarımızla, 


