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KONU:  ELEKTRONİK TEBLİGAT 

 

 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK 

 

Saygıdeğer Yeminli Mali Müşavirler hepiniz hoş geldiniz. Konuklarımız yukarıda. Bir, iki 

dakikaya kadar iniyorlar. Onlar gelince de anons edeceğimiz gibi ilk bölümü “elektronik 

tebligat”a ayırdık. Bir sunum yapacaklar. Sonra tartışma ve soru bölümüne geçeceğiz. Daha 

sonra biz Platforma devam edeceğiz.  

………………….. 

 

Değerli Platform üyeleri hepiniz tekrar hoş geldiniz, Platformu açıyorum. Bugün farklı bir 

formatta platformu yapacağız, panel formatında. İki tane önemli konuğumuz var, Sayın Halil 

SENCER, Usul ve Denetim Grup Müdürü . Sayın Selçuk GÜRBÜZ de Usul Müdürü. İstanbul 

Vergi Dairesi Başkanlığı’na çok çok teşekkür ederiz. Bizim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’yla hakikaten çok güzel bir dostluğu vardır. 

  

Bugün bize lütfettiler. Şimdi bu elektronik tebligat mesele, biraz böyle kafa karıştırıcı bir mesele, 

basit görünüyor. Biz geçende bir panel yaptık, sağ olsun Zihni KARTAL kardeşimiz de 

hakikaten güzel şeyler anlattı. Sorular soruldu, ama sorular şimdi benim aklımda kalmadı. O 

yüzden lütfettiler geldiler, bir sunum yapacaklar. Ondan sonraki bölümde de arkadaşlar söz 

serbest, siz sorularınızı sorun. Onlarda da mutlaka sorular vardır. Hem biz onlara yardımcı olmuş 

olacağız yapacakları düzenlemede, hem de biz aydınlanmış olacağız. Tabii bu bitmez, daha sonra 

da olabilir, görüşebiliriz de, biz her şeyi iletiriz kendilerine. 

 

Efendim şimdi sözü Sayın Halil SENCER’e ve Sayın Selçuk GÜRBÜZ beye bırakıyorum, 

buyurun. 

 

HALİL SENCER 

 

Değerli hâzirun, ben de size saygılar sunuyor, hoş geldiniz demek istiyorum. Gelir İdaresi 

Başkanlığı son yıllarda elektronik konularda başı “e” ile başlayan birçok düzenleme yaptı ve çok 

cesur adımlar atıyor. Bunlardan en sonuncusu “elektronik tebligat”. Öncesinde Vergi Usul 

Kanununa 107/A maddesi eklendi, daha sonra da 456 No.lu Tebliğ çıkartıldı bununla ilgili. Biz 

İdare’de bunun tebligatla ilgili birçok probleme çözüm olacağını düşünüyoruz. 2016 yılından 

itibaren uygulanmaya başlanacak zorunlu olarak. Ben aynı zamanda üstatla birlikte Hukuk ve 

İdari İşler Grup Müdürüyüm. Bizim birçok davamızın gerek vergi dairesinin yaptığı işlemlere 

dayanan, gerek vergi inceleme raporlarına dayanan tarhiyatların, usule ilişkin basit hatalardan 

dolayı düştüğünü gördük. Dolayısıyla elektronik tebligat konusu, bizim için çok önemli bir konu. 

Daha öncesinde Bakanımızın da yaptığı bir açıklamada “İdare’de yaklaşık 115 milyon liralık bir 



tasarruf sağlayacağını” söylemişti. Kısa bir sunum, yaklaşık 18 tane slaytımız var. 15 dakikayı 

geçmez diye düşünüyorum sunum kısmı.  

 

Evet, elektronik tebligat sistemi nedir? Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla 

elektronik olarak tebliğ edilmesi...  

 

Yani ilk akla şu geliyor; Siz de belki bu konuda bilgi sahibisinizdir. Gelir İdaresi veya taşradaki 

birimi olan vergi dairesi, mükellefe bir elektronik posta atıyor. İşte “sizin böyle bir tebligatınız 

var, tebligatınız geldi” şeklinde. Sistem böyle değil. Mükellefler direkt Gelir İdaresi’nin 

sistemini kullanıyor. Olayın kurgusu bu şekilde, buna bina ediliyor. Yani bir tebligat 

çıkartılacağı zaman, vergi dairesi müdürü bu tebligatı Gelir İdaresi’nin sistemine düşürüyor. 

Daha sonrasında mükellefe bilgi mesajı gidiyor. Mükellef de bu sisteme girmek suretiyle 

elektronik tebligatını görüyor. İşte orada indiriyor veya yapmak istediği şeyleri yapabiliyor 

bunun üzerinden. Yani elektronik tebligat mükellefe iletilen bir şey değil. Sistemin en önemli 

noktalarından birisi bu.  

 

01 Ocak 2016’da zorunlu olarak başlayacak. Ama öncesinde 01 Ekim 2015’ten itibaren “e 

tebligat” isteğe bağlı olarak yapılabiliyor.  

 

Sistemi kullanmak zorunda olanlar; Kurumlar Vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki 

kazanç yönünden Gelir Vergisi mükellefiyeti bulunanlar. Kazançları basit usulde tespit 

edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç.  

 

İsteğe bağlı olanlar da; Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine e tebligat yapılmasını 

talep eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller. Yani şu an bizim 

bulunduğumuz İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası şu an zorunlu olarak kullanmak zorunda 

değil. Ama Kurumlar Vergisi mükellefleri kullanmak zorunda. Ben kişi olarak şahsen kullanmak 

zorunda değilim. Ticaret sahibi kullanmak zorunda…  

 

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin başvurusu; Kurumlar Vergisi mükellefleri kanuni temsilcileri 

vasıtasıyla, ya da özel vekâletnameyle vekilleri aracılığıyla muhakkak surette vergi dairesine 

gitmek zorunda. Vergi dairesine gidip “elektronik tebligat bildirimi”ni dolduracak. Daha 

sonrasında vergi dairesi tarafından kullanıcı kodu, parola ve şifre alacak. Bununla Gelir İdaresi 

sistemi üzerinde elektronik tebligatını almaya başlayacak.  

 

Daha sonrasında, 01.01.2016’dan sonra işe başlayanlar için, işe başlama tarihini takip eden 15 

gün içerisinde başvurusunu yapmak zorunda. Gelir Vergisi mükelleflerinin başvurusunu 

söylemiştik. Ticari, zirai, mesleki kazanç yönünden kazanç elde edenlerin başvurması zorunlu. 

Bunlarda mükellefler bizzat kendileri giderek veya özel yetki verilen vekilleri aracılığıyla 

elektronik tebligat talep bildirimini doldurmak suretiyle vergi dairesinden başvurabilirler. Vergi 

dairesine gitmeksizin internetten de, Gelir İdaresi’nin sitesinden de, eğer ellerinde mevcut, daha 

öncesinden alınmış olan kullanıcı kodu, parola ve şifre varsa, bunlar vasıtasıyla da sisteme girip, 

oradan bu bildirim formunu doldurmak suretiyle, elektronik tebligatı alabilirler. Yani Gelir 



Vergisi mükellefleri için, daha öncesinde parola ve şifresi varsa vergi dairesine gitmesi zorunlu 

değil.  

 

Burada şöyle bir nokta var. Ayrıca Gelir Vergisi mükellefleri için, hiç parola, kullanıcı kodu, 

şifre almaksızın her seferinde Gelir İdaresi sistemine girmek suretiyle, kimlik doğrulaması 

yaparak elektronik tebligat sistemini kullanabilirler, yani hiç parola almayacak, şifre almayacak, 

vergi dairesine gitmeyecek. Burada şöyle bir durum var. Parola, şifre verilenleri zaten idare 

tespit ediyor, “tamam ben kişileri kabul ediyorum, bunlar benim muhataplarım”. Diğer 

durumlarda da her seferinde sisteme girip, kimlik doğrulamasını o anda yapılması esas. İşte 

burada belki siz de girmişsinizdir. Sisteme girildiğinde özel bilgiler soruluyor, “TC kimlik 

numarası, annenizin kızlık soyadının belli harfleri veya yakınlarından birinin TC kimlik 

numarası”, bu şekilde kimlik doğrulaması yapılıyor. Burada şunu ekleyeyim, sistemde asıl olan, 

esas olan veya çok sayıda mükellefi kapsayacak olan sistem, her seferinde girerek kimlik 

doğrulaması yapılması sistemi. Daha sonrasında bunun diğer mükelleflere açıldığını 

düşündüğümüzde, onlar için de zorunlu olduğunu düşündüğümüzde, asıl olan daha çok sayıda 

mükellefin kullanacağı sistem olan “kimlik doğrulaması sistemi”.  Tabii bu mükelleflerde, ben 

şu an gerçek kişi olarak kimlik doğrulaması yapmak suretiyle de girebilirim ama istersem vergi 

dairesine gitmek suretiyle de yine “kullanıcı kodu, parola, şifre” alıp, bunlarla da girebilirim 

diyebilir.  

 

Zorunluluk kapsamına girmeyen ve sistemi kullanmak isteyen tüzel kişiler ve tüzel kişiliği 

olmayan teşekküller; Bunlar da yine kanuni temsilcileri veya özel vekilleri aracılığıyla 

gidebilirler vergi dairelerine, “elektronik tebligat bildirimi” doldurmak zorundalar.  

 

Hangi vergi dairesine gidilecek? KDV veya Gelir Vergisi yönünden bağlı oldukları vergi 

dairesine gitmek zorundalar. Buradan “kullanıcı kodu, parola ve şifre” alacaklar. Yani tüzel 

kişiler veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin başvurusu, bir nevi Kurumlar Vergisi 

mükelleflerinin başvurusu paralelinde gidiliyor.  

 

Diğer taraftan Gelir Vergisi mükellefi gerçek kişiler de vergi dairesine gidip “kullanıcı kodu, 

parola, şifre” alabilirler veya her seferinde Gelir İdaresi sitesi üzerinden “kimlik doğrulaması 

yapmak” suretiyle de sistemi kullanabilirler.  

 

Evet, parola ve şifrenin edinilmesi; elektronik tebligat talep bildirimiyle başvuruda bulunan 

mükelleflere vergi dairesince müracaat anında sistem tarafından üretilen İnternet Vergi Dairesi 

kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecek. İnternet Vergi Dairesi’ni 

kullanarak elektronik ortamda başvuruda bulunan Gelir Vergisi mükelleflerine, ayrıca İnternet 

Vergi Dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek. Zaten onların var, onları kullanarak 

giriyorlar. Bu mükellefler “mevcut kullanıcı kodu şifresiyle sisteme girecekler”. 

 

İnternet Vergi Dairesi şifresi olmayıp, İnternet Vergi Dairesi’ni kullanarak başvuruda bulunan 

gerçek kişiler, sisteme her girişlerinde “kimlik doğrulaması yapılmak” suretiyle e tebligat 

sistemini kullanabilecekler.  

 



E tebligat’ın mükelleflere iletilmesi; demin de bahsetmiştik, direkt mükellefe tebliğ edilecek 

evrakın internet üzerinden mail atılması şeklinde değil de, doğrudan Gelir İdaresi sistemi 

portalının kullanılması suretiyle yapılan bir sistem. 

 

E tebligat, Gelir İdaresi’nin sistemine düşürüldüğü zaman, bu talep formunda belirtilen adrese  

SMS yoluyla veya e posta yoluyla bize bir bilgilendirme mesajı gelebilir.  Hani biz her gün Gelir 

İdaresi’nin sistemine girip bunu kontrol edecek, takip edecek değiliz. Bize bir bilgilendirme 

mesajı geldiğinde sisteme girip e tebligatımızı alabiliriz.  

 

E tebligat sistemiyle tebliğ edilen evrak, ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.  

 

E tebligat olarak gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi 

izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.  

 

Belki de e tebligat sisteminin hüküm ifade eden en önemli cümlesi bu. Tebliğ edildikten sonra 5 

günlük bir süre var, “ben 5 gün sonra artık tebliğ etmiş sayarım” diyor. İş günü değil, “5’inci 

günün sonu” ifadesi kullanıldı zaten tebliğde.  

 

E tebligat sisteminden çıkış; Zorunlu veya ihtiyari olarak e tebligat sistemine dâhil olanlar, kural 

olarak sistemden çıkamazlar. Yani burada İdare’nin şöyle bir yaklaşımı var. Diğer “e” 

uygulamalarında da bu var. Bir sistem kurup, daha sonra da mükelleflerin mümkün olduğu kadar 

buna dâhil olmasını sağlamak. Yani böyle bir gidiş var elektronik konularda. İdare’nin bu 

konuda sistemde olması gerekirken, çıkmasına tahammülü yok. Dolayısıyla mümkün olduğu 

kadar herkesin sisteme dâhil olması, kimsenin çıkmasına izin vermeme üzerine inşa edilmiş bir 

sistem. 

 

Hangi durumlarda çıkabilir mükellefler? Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği, nevi 

değişikliği veya birleşme halleri de dâhil o tarih itibariyle e tebligat adresi kapatılır.  

 

Gerçek kişilerde ise, ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin İdare tarafından tespit 

edildiği durumlarda, ölüm veya gaiplik karar tarihi itibariyle ilgilinin e tebligat adresi resen 

kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın e tebligat 

adresi kullanıma kapatılacak.  

 

E tebligatla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar; 

 

Elektronik tebligat talep bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan 

edilmelidir veya beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin, öncesinde veya en geç 

değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirilmeli.  

 

Sistemin kullanımı ile ilgili olarak, muhatap kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve 

şifre gibi bilgileri korumalı, üçüncü kişilerle paylaşmamalı, başkasına kullandırılmamalıdır. Bu 

bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiği tespit edildiğinde, derhal vergi dairesine bilgi verilmeli.  

 



Evet, bildirimde bulunulmaması durumu; Daha öncesinde değinmiştik, bu yılın sonuna kadar 

başvurmak zorunlu, “31 Aralık 2015” son tarih. Tabii bu tarihe kadar başvurulmaması 

durumunda özel usulsüzlük cezası kesilecek.  

 

E tebligat sistemini kullanmak zorunda olan, ancak bildirimde bulunmayan mükellefler adına 

İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre resen oluşturularak tebliğ edilir ve e tebligat 

gönderimi başlatılır. Yani demin de söylediğimiz gibi, İdare zorunluluk kapsamında olan 

herkesin e tebligat sistemini kullanmasını istiyor. En son başvurmayan mükellefler de bu şekilde 

bir tebligat adresi verilecek.  

 

Sistemin avantajları neler? Vergi dairesince düzenlenen evrakların mükelleflere tebliği 

hızlanacak ve SMS, e posta ile anında haber verilecek. Tebligat maliyetleri düşürülerek, kamu 

harcamalarında tasarruf sağlanacak. Güvenli ve doğru bir şekilde tebliğ yapılacak. Burada talep 

bildirim formu örneklerimiz var gerçek kişiler için ve tüzel kişiler için.  

 

Evet sunumumuz bu kadar, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    Halil beye çok teşekkür ederiz.  

 

HALİL SENCER   Buradaki en kısa sunumlardan bir sunum olmuştur değil mi? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK En yararlı, en hoşa giden sunumlardan birisi oldu, Zaman 

kazandınız bir kere. Ben şu son kalan bölümden devam edeyim değerli hazirun. Tabii yeniliklere 

karşı adapte olmak öyle kolay değil. Özellikle, bizim çağda adapte olmak pek kolay değil, bize 

zor geliyor ama hakikaten şu avantajlar beni etkiledi, samimi olarak söyleyeyim. Pek huyumuz 

değil, Platform Başkanı olarak görüş belli etmiyoruz ama burada edeceğim müsaade ederseniz.  

 

Bir, kamuda önemli bir tasarruf… Bir posta kaça gidiyor. Bazen biz Oda’dan göndermek 

zorunda kalıyoruz taahhütlü mektup, hakikaten önemli bir masraf, bir kere birincisi bu. İkincisi, 

çok kolay, yani mükellefe pat diye ulaşabiliyorsun. Asıl üçüncüsü eğer sağlanırsa, “bana tebliğ 

edildiydi”, “edilmediydi”, “o gün tebliğ edildi”, herhalde onu bitirecek. Yani tam kullanabilirsek 

elektronik tebligat’ı bitecek, şimdi bu iyi tarafı.  

 

Söz verince şimdi öbür tarafları gelecek. Efendim söz serbest, hazır Sayın Halil beyi ve Sayın 

Selçuk beyi burada bulmuşken, aklınıza takılan, uygulamayı kolaylaştıracak, zorlaştıracak değil, 

önerileriniz, anlamadığımız yerler, İdare’yle birlikte bunu daha iyi nasıl uygularız? Çünkü hiç 

uğraşmayın, kaçış yok. O sizi bularak geliyor, nasıl olsa olacak, bari iyi uygulama olsun.  

 

Evet, söz serbest buyurun. Şimdi ilk buradan başlayalım. Buyurun isminizi de söyleyin lütfen 

kayıt ediyoruz.  

 

MEHMET BENZER  Şu konuya acaba açıklık getirebilir misiniz? Mükellef, Kurumlar Vergisi 

mükellefi, başvurdu, formu doldurdu. daha önceden şifresi vardı, vergi dairesi vermedi. O şifreyi 

kullanarak sisteme girdiği zaman, vergi dairesinde bu formu kayıtlarına alacaktır. Mükellef oraya 



nereden girip de gelen tebligatları görecek, bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Teşekkür 

ederim.  

 

HALİL SENCER   Yani internet sitesi üzerinden mi nereden gireceğinizi soruyorsunuz? 

 

MEHMET BENZER   Bu yeni İnternet Vergi Dairesi adresine bilgileri giriyoruz ya, oradan 

girip de biz göremediklerimizi, şimdi o şekilde bir yere nasıl? 

 

HALİL SENCER İnternet Vergi Dairesi’ne girilmesi gerekiyor. Oranın içerisinde “şifreli 

işlemler”, “şifresiz işlemler”, “TC kimlik kontrolü”, onun içerisinde. 

 

MEHMET BENZER    Ona da giriyoruz, tamamen içerisine girdiğiniz zaman. 

 

HALİL SENCER Oranın içerisinde zaten birkaç başlık var orada, e tebligat, diğer bazı başlıklar 

daha var. Onların içerisindeki başlıklardan bir tanesini, yani ben de sistemin çıktığı zaman 

kendim bizzat yaptım. Kendim de aldım. Edindim, böyle bir adres. Çok kolay bir şekilde orada 

yönlendiriyor. Oranın içerisinde sütun var e tebligat’a ilişkin, “e tebligat talep bildirim formu” 

yazıyor yanlış hatırlamıyorsam buranın içerisinde.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Arkadaşlar bir dakika, iki kişi karşılıklı konuştu ama herkes 

konuşur anlamında değil, gene söz alalım, bu konuyla mı ilgili Arif bey? Mehmet beyin 

sorusuyla ilgili? Tamam, bunu bir bitirelim.  

Değerli arkadaşlar, bir dakika sükûneti muhafaza edelim. Çok yararlı bir toplantı olacak. 

Mehmet BENZER beyin sorusuna devam ediyoruz. Buyurun Arif Bey.  

 

ARİF AYTULUN Arkadaşımızın demek istediği, vergi dairesi bize tebligat yapacak ya, onu, 

orada nerede göreceğiz? Onu sordu, onun cevabını alamadık. 

 

HALİL SENCER  Şimdi şöyle; Ben sisteme girdiğim zaman, sol tarafta sütunlar var, orada bir 

şeyler yazıyor. Ortadaki boş büyük alanda da, yani mesela şu üzerinden batığımızda, “mükellef 

hizmetleri daire başkanlığı” yazıyor ya, onun gibi ortada bir alanda, benimkisinde “e tebligat”ı 

bulunmamaktadır. Muhtemelen e tebligatı geldiğinde de oraya düşecektir. Orayı tıkladığın 

zaman açılacak.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   İnternet var, açmak isterseniz, 

 

HALİL SENCER     Uzayabilir, ama fark etmez, nasıl isterseniz. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Uzar, peki tamam, doğru söylüyorlar, o zaman da çok 

uzayacak arkadaşlar, biz yine akademik kalalım. Buyurun Muhlis Bey.  

 

MUHLİS SELÇİK  Konu gayet güzel açıklandı, ama bir, iki nokta var bize gelen sorulardan, o 

da şu; Ek 1 ve 2’de “kanuni temsilci/ve veya vekilinin” ibaresi bulunuyor. Şimdi bunun ileride 

bazı sıkıntılara neden olma ihtimali var. Şöyle ki; Bilindiği üzere yetki ve buna ilişkin işlemler 



vekil aracılığıyla değil, doğrudan ya kanuni temsilci, ya meslek mensupları bizler veya bizzat 

mükellef kendisi tarafından beyan edilen ve işlem yapılan olay, yani şahsa sıkı sıkı bağlı bir 

hadise bu. Şimdi orada “vekili” deyince, mükelleflerin bize ilettikleri tereddüt şu; Bir takip 

vekâletnamesi tamam özel, yani özel yetkili bir takip vekâletnamesiyle parola ve şifrenin 

alınmasında hiçbir sorun yok ve fakat formda vekile ilişkin özel bilgilerin yer alması, ileride 

kargaşaya neden olma ihtimali var. Hatta hukuksal tartışmalara da, yani hukuken geçerli olup, 

olmadığı meselesine kadar gidebilecek tartışmalar gelir diye düşünüyorum. Bu konuda vergi 

dairelerini bilgilendirdik mi, ya da ne düşünüyorsunuz? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Bu elektronik sanki şahsi gibi görülüyor, vekil olunca iş 

karışır.  

 

MUHLİS SELÇUK   Vekile tebligat yapın manasında, yani bir vergi ceza ihbarnamesinden 

tutun da, şeye kadar.  

 

HALİL SENCER  İdare’nin görüşü aynen sizin düşündüğünüz gibi. Bu tebligat meselesi şahsi 

özel bir mesele, bunu şöyle düşünmek lazım; Bir yoklama memuru sizin ev adresinize, ikamet 

adresinize gelip, size bir tebligatta bulunuyor, siz ona şunu diyorsunuz, “sizin benim ev adresime 

gelmenize gerek yok, işte filancaya da siz tebligatta bulunabilirsiniz”, yani aslında bu böyle özel 

bir şey. Dolayısıyla mükelleflerin yetki verirken de bu hususu dikkate almaları gerekiyor. 

Sistemde özel vekâleti bu yüzden istiyor aslında, hani bu çok önemli bir konu, diğer rutin 

yürütülen işlerden farklı bir konu, “sen buna rağmen birisini vekil kılmak istiyorsan, bunun için 

ben senden özel bir beyan istiyorum, bunu muhakkak ayrı bir şekilde bunu bana sunmak 

gerekiyor”. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Vekile tebligat yapılabiliyor mu? 

 

HALİL SENCER  Üstat şöyle; Vekil sadece İnternet Vergi Dairesi’ne giderek, bu işlerin 

yapılmasına aracılık ediyor. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Şimdi orada bir karışıklık olacak, sanki “vekile tebligat 

yapılabilirmiş” gibi algılandı bu.  

 

HALİL SENCER  Üstat, vekile tebligatla ilgili hiçbir durum yok. Vekilin yaptığı iş sadece 

vergi dairesine gitmek suretiyle bu işe aracılık etmek. Orada kanuni temsilci imzalayacak, “onun 

yerine ben geldim, bu işlemleri ben yaptım, formu ben doldurdum”, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Müracaat aşaması.  

 

HALİL SENCER  Müracaat aşaması, daha sonrasında zaten bu tebligatla ilgili bilgilendirme, 

orada yazılan cep telefon numarasına veya mail adresine gidecek. Mükellef kendisi girip 

bakacak, artık orda mükellef ister kendisi girip bakacak, isterse herkese gösterir. Bu sadece 

başvuruyla ilgili, yani “ben gitmek istemiyorum vergi dairesine, uğraşmak istemiyorum, sen git 

vergi dairesine işlerimi yürüt”, o manada yapılmış bir vekâlet işlemi. 



 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Tamam, peki, vekilin bilgisine gerek yok, yani bizim için 

mühim olan tebligat aşamasında sorun yokmuş.  

 

MUHLİS SELÇİK Fakat uygulamada İdare üzerinde bu vekile ilişkin bilgilerin de yer alması 

formda isteniyor, GİB’de iletildi. Şimdi oradaki özel vekâletname tamam, ancak kişinin özel 

bilgilerine, daha doğrusu onun mail adresine tutun, telefonuna kadar, bu bilgilerin istenmiş 

olması, daha bir sorunlar gelebilir diyorum. Çünkü o adrese de tebligat yapılacağı anlaşılıyor, 

dediğinize katılıyorum.  

 

HALİL SENCER Yani şöyle; dediğiniz gibi, mükellefin kendisine yapılması, vekil vergi 

dairesine geldiğine göre, formu doldurma ehliyeti onun olduğuna göre, bu formda bir cep 

numarası, bir mail adresi yazma ehliyeti de kendisinde var. O da artık muhtemelen kendisine 

vekil tayin ettiği kişiyle konuşup, gelmiştir. Orada olması gereken tek bir mail adresi olması, 

buna tebligat yapılması, yani burada vekilin kendi şahsi mail adresinin, vesaire kullanılması gibi 

bir durum söz konusu değil, olmaması gerekir.  

 

MUSTAFA BUZE Konuşmacılara çok teşekkür ediyoruz, bizi aydınlatıyorlar. Fakat bu 

elektronik tebligat olayının hazırlanması veya sunulması konusunun mükelleflere kolaylık 

yerine, tam tersine ben İdare’ye kolaylık olsun ve bu tebligat sıkıntısını üzerinden bir şekilde 

atsın, istediği gibi mükellefin gırtlağını sıksın, yani iyice baktık, hazırlanmış bir şey olarak 

yapacak. Çünkü tebligat çok önemli, eğer size bir şey tebliğ edilmemişse birçok hakkınızı 

kaybediyorsunuz. Belirli zamanlarda kendi başımıza da geliyor bunlar. Bizim zamanaşımına çok 

az zaman kala bir olayı bize tebliğ etmiyorlar. Evde olmayacağımızı bile bile nasıl tebliğ 

ediyorlarsa, zarfın üzerinde işyeri adresimiz yazıldığı halde, eve götürüyorlar ve “bulunamadı, 

ilanen tebliğ” falan diye yapıyorlar. Şimdi bu daha da kolay bir şey, “ben elektronik olarak 

yaptım”, iyi güzel yaptın da, şimdi bilhassa gerçek kişilerde, adam ölmeden gaiplik kararı 

vermeden bu sistemden çıkamıyor. 90 yaşına gelmiş, gözüne katarakt gelmiş, bilgisayara nasıl 

bakacak bu adam? Şifreyi başkasına vermeyin, eline geçmesin, yani bu adamın durumu ne 

olacak? Hala yaşıyor. Veya kaza geçirdi, 15 gün hastane yattı. Yakınları koşuştururken, bunun 

elektronik tebligatı ile mi uğraşacaklar? Hakkında da herhangi bir şekilde tebligat çıkartılmış 

olur. Birçok harp malulü de söz konusu olacaktır. Dolayısıyla dediğim gibi, bu tebligat 

konusunda Maliye çok sıkıntı çektiği için, bunu çıkarttı. Yoksa bize kolaylık olsun falan diye 

değil.  

 

Şimdi çok güzel, elektronik olarak beyanını yapacak, gerçi 5 gün geçmiş, “ölüyor musun, kalıyor 

musun, gözüne katarakt mı indi, yaşın 90 mı oldu, elin ayağın tutmuyor mu, o beni 

ilgilendirmez” diyecek, kanunda yok çünkü böyle bir şey. Dolayısıyla ben bu konunun daha 

mükellef lehine iyileştirici şeyler çıkarmasının gerektiğine inanıyorum. Bunun için neler 

yapılabilir? Bunun da tartışılması gerekir diye düşünüyorum.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Müsaade ederseniz buna ben cevap vereyim. Şimdi niye 

aldım biliyor musun Mustafa Bey? Hani kurgu filmler vardır küçükken seyrettiğimiz, yavaş 

yavaş oraya gidiyoruz. Yani hakikaten devlet bizi çipleyecek, bu buraya gidiyor, fakat arkadaşlar 



işin bir de öbür tarafı var, ilk başta onu söyledim, yani bunun da inanılmaz bir kolaylığı var 

İdare’ye, dediğin doğru. Ama senin açından olay ne? Sana tebligat yapılacak işte, sana tebligat 

yapılacak.  

Mesela benim başıma geldi. İşte İstiklal Gazetesi’nde ilan ettirmişler. Senin haberin yok. 

Haklarını kaybetmişsin, yani en azından bu mükellefe bir fayda. Şimdi tebligatı bana resmen 

yaptı, tabii o teknolojiyi konuşalım, teknolojik problemler olabilir. Hala sana tebliğ edildi diye 

düşünürsün, ama sen açamamışsındır.  

 

MUSTAFA BUZE    Mükellef … 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Onları konuşalım, bak dediğin doğru, ama sistemin işlediği, 

teknolojinin işlediği yerde İdare’ye kadar, yani hak ve ödevlerini yerine getiren tüm mükellefler 

için de, bir de söyleyeyim, karşı duramazsın.  

 

MUSTAFA BUZE  Ben kötüdür demek istemedim zaten  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Güzel, güzel, bunları hakikaten size iletmiş olalım. Burası 

biliyorsunuz çok güzel bir agora meydanıdır, bu da halkın sesi. Hakikaten teknoloji öyle kolay 

değil. Bu tür sorunlar çıktığında, yani “internet gitti, tebliği yapamadım, edemedim”, bu konuda 

mı demek istiyorsun? 

Efendim Halil beye söz vereceğim, bu biraz tabii yorum konusu. Sonunda Halil Bey burada 

devletin yaptığı tüm düzenlemeyi bize anlatıyor, öyle anlatıyor, dost ortamında konuşuyoruz, 

memnun oluruz görüşlerinize. Buna başka bir ilave varsa, vatandaşların çekeceği sıkıntılara ilave 

varsa alalım. Önce Zafer beye verelim, sonra doktora verelim, ama lütfen başka başlık 

açmayalım.  

 

ZAFER ALTINTAŞ  Bununla ilgili... Gelir Vergisi mükelleflerine mecburiyet getirildiğini 

söylediniz değil mi? Şimdi “Gelir Vergisi mükellefi” dediğimiz, bakkal, kasap, konfeksiyoncu, 

şimdi şöyle bir şey mi var? Devlet vatandaşının teknoloji bilmek zorunda mı olduğunu 

kabulleniyor baştan? “Bilmek zorunda mıdır” diyor.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Halil bey bizim yaş ortalamamızı düşünerek mi yaptı? 

 

ZAFER ALTINTAŞ Bilgisayar kullanmasını bilmeden bu tebligatı nasıl alacak? Ben şimdi 

gerçek kişiden biriyim. Bana tebligat yapılacak. Ben bilgisayarı açamıyorum. Yani bunu ben 

bilmek zorundayım, böyle bir ön koşul mu var? Hukuki olarak tartışıldı mı? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Şimdi herkes tebligatı almak zorunda, “almıyorum” 

diyemiyorsunuz. 

 

ZAFER ALTINTAŞ Hayır, almasa da, aldırıyorlar, onu anlıyorum da. “Ben bunu 

kullanamıyorum arkadaşım” deme hakkım yok mu? 

 



HALİL SENCER Şu an Gelir Vergisi mükellefleri için böyle bir hak yok, yani sistemi 

kullanmak zorundalar. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Arkadaşlar bir saniye müsaade eder misiniz, çok hoş güzel 

geçiyor, dostça geçiyor. Ama soru sorulunca cevabı dinlemek zorundayız. Lütfen aynı sükûnetle 

dinleyelim. Katılımlarınızı mikrofonla yapın lütfen tek tek, yoksa yürütemiyoruz arkadaşlar. 

Buyurun Halil Bey. 

 

HALİL SENCER Bir kere sistem şunu öngörmüş; Gelir Vergisi ticari, zirai, serbest mesleki 

kazanç yönünden olan mükellefler, bu sistemi kullanmak zorundalar. Yani sistem artık ister, 

istemez buraya doğru gidiyor. Bunun şeyi yok, “istisnası olayım, ben bu sistemin içerisinde 

olmayayım”, şu an öyle bir şık yok. Bu dediğiniz mükelleflere de, sonuçta bunlara bir SMS 

gidecek, bilgi mesajı gidecek. Kullanıyorsa mail gidecek. Bu şekilde kendilerine tebligat 

yapıldığından haberdar olacaklar. İlla ki bunun sonrasında bir… 

 

DİNLEYİCİ   Benim bilgisayarım yoksa, 

 

HALİL SENCER Bir mali müşavirİ, muhasebe işlerini yürüttüğü birisi vardır. Yani şimdi 

bunları şöyle düşünelim; Bunlar biraz daha uç örnekler. Şuna bakmak lazım, yapılan bu 

düzenleme mükelleflerin çoğuna fayda sağlıyor mu? Şimdi “ticari kazanç” dediniz veya “serbest 

meslek erbabı” dediniz, mesela bütün mali müşavirler bu sisteme girmek zorunda olacaklar. 

Bunlar için bu bir kolaylık olacak. Yani bu söylenen kısım bence biraz daha uç olan bir kısım. 

Bu kişiye normalde bir tebligat gitseydi, bir evrak gitseydi ona, o ne yapacaktı? Alacaktı, 

sonrasında işte bir yakınına, okuma yazma bilen, işte bulunduğu çevredeki birisine götürecekti 

veya muhasebecisine, mali müşavirine götürecekti, “şuna bir bak” diyecekti. Muhtemelen öyle 

yapacaktı. Şimdi böyle durum geçerli, “bana böyle bir mesaj geldi, böyle bir durum geldi”, yani 

sadece internet üzerinden olsa, sadece mail olarak bir bilgilendirme gitse, o da değil yani, sürekli 

kullandığı cep telefonuna bir bilgi mesajı da gidiyor. Mail de gönderiliyor kendisine. İdare artık 

bu konuda elinden geleni yapıyor. Şuna bakmak lazım bence; Bu yapılan düzenleme İdare’ye, 

sonuçta “İdare” dediğimiz de biz hepimiz yani, 115 milyonluk bir tasarruftan bahsediliniyor 

burada, böyle bir tasarruf sağlanıyor burada. Devletin kasasında kalacak bir para. Diğer taraftan 

mükelleflerin belki % 98’ine menfaat sağlayacak bir durum. 

 

Ben çok kısa bir örnek anlatayım: Geçen gün benim yanıma bir mükellef geldi Usul Grup 

Müdürü olmam sıfatımdan dolayı. Kendisine bir ihbarname tevdi edilmiş, tutarları da çok 

yüksek. Oradaki çalışanlardan birisine tebliğ edilmiş, kendisi şirkette yokmuş, bilmiyorum. 

Çalışan da çok umursamamış, süre geçmiş, 30 günü geçmiş. Mükellef benim yanıma geldi. O 

kadar kötü durumdaydı ki, 30 gün geçmiş, “şimdi ben ne yapacağım” diyor.  

 

Mesela bu sistem olsa, orada birisine mail gidecek, belki sistemin adresine, şirketin adresine 

veya direkt kendi cep telefonuna bir bilgilendirme mesajı gidecek. Veya hiç mesaj gitmedi, 

muhasebecisi var. O sistemi diyelim ara ara kontrol ediyor, bakıyor. Yani illa ki bu bilgiye 

ulaşma durumu çok daha fazla olacak diğer duruma göre.  

 



BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Değerli arkadaşlar, bizim platform tartışmalarımız daima 

akademik seviyede olur. Lütfen katkılarımızı böyle yapalım. Duygularınızı alalım, anlıyoruz ama 

sohbet gibi kendi aramızda konuşalım. Ama müsaade ederseniz biraz katkı da yapalım, vaktimiz 

de fazla değil. Bu iş uygulandığında başımıza gelecek olanları engelleyici yönde lütfen platforma 

katkı bekliyoruz. Evet, buyurun. 

 

HAKAN TAŞTAN Sayın Başkan, aynı konuyla ilgili hukuki bir soru soracağım ben de. 

Örneğin, 107/A maddesinde biz bunu tanımlamışız ama tebligat kanununda da zaten benzer bir 

tanım var, oradan buraya aynen almışız. Tebligat nedir? Hukuki sonuç doğuran işlemlerin karşı 

tarafa bildirilmesi, ben Ceza Hukuku anlamında baktığım zaman, karşı tarafa eğer suçun manevi 

unsurunun oluşması için, bu bilginin karşı taraf tarafından alınmış olması gerek. Bu sistemde biz 

karşı tarafın alındığını ispat edememiş olacağız. Örneğin, 359’daki gizleme suçunun 

oluşabilmesi için, karşı tarafın bu bilgiyi alması gerekir. Almadığı sürece biz ne kadar özel 

usulsüzlük cezası kessek de 359 anlamında, bir hürriyeti bağlayıcı ceza söz konusu olamayacak. 

O halde 107/A’da buna ilişkin yeni düzenlemeler yapılması gerekmez mi? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Aynı konu mu? Peki sen de söyle. 

 

KAMBER KAYA 107/A’da elektronik tebligat’tan bahsederken, “mail adresine ulaştığı tarihten 

itibaren 5 gün” diyor. Mailin ulaştığını nasıl kavrayacağız? Kişi 15 gün hiç açmadı. teknik bir 

sorun yaratacak, bu bir.  

 

İkincisi, 107/A’da mesajla ilgili bilgi yok. Mesajın gelmesi hukuki bir eksiklik burada, burada 

sadece mail var, mesajla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla bu tanımlanmamış kanunda. Mailde de 

tekrarlıyorum, mailin ulaştığını nasıl kanıtlayacağız? Çünkü kişinin 15 gün hiç bilgisayarı 

açmadığını düşünelim. 

  

HALİL SENCER    Maille bilgilendirme işlemini mi diyorsunuz? Tebligatı demiyorsunuz değil 

mi? Tebligata ilişkin bilgilendirmeyi,  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Kamber bey bir dakika, iki şey var. Bir bilgilendirme, bir 

tebligat, hangisini soruyorsun, diyor.  

 

KAMBER KAYA   Bilgilendirme.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Bilgilendirmeyi soruyorsun. Daha tebligat yapılmış olmuyor 

bilgilendirmeyle.  

 

KAMBER KAYA “Mailin ulaştığı tarihten itibaren 5 gün” diyor. Diyorum ki, mailin ulaştığını 

nasıl kanıtlayacaksınız? 

 

HALİL SENCER Gelir İdaresi mükellefe mail atmayacak. Daha doğrusu tebligata ilişkin mail 

atmayacak. Vergi dairesi elektronik tebligatı düşürdüğü zaman Gelir İdaresi’nin sistemine, Gelir 

İdaresi mükellefe bir bilgilendirme notu gönderecek. Bu bilgilendirmenin gönderilmesi iki 



şekilde oluyor, bir “maille”, bir “cep telefonu mesajıyla”. Yani Gelir İdaresi mükellefe bir mail 

atarak “işte sizin tebligatınız bu” şeklinde bir şey söylemeyecek. Burada hem fikiriz değil mi? 

 

Şimdi şöyle; Tebligatı Gelir İdaresi’nin portalına, sistemine düşürecek. Düşürdükten sonra, 

mükellefe bilgilendirme notu gidecek. Bu mesajla olabilir, maille olabilir, ikisiyle de olabilir. 

Daha sonrasında mükellef Gelir İdaresi sistemine girip bakacak. Tebligat bu şekilde tebliğ 

edilmiş olacak.  

 

Şimdi 107/A maddesi kanun maddesi. Bunun en sonunda da buna ilişkin, usul ve esasları tespit 

yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiş. Şimdi Maliye Bakanlığı cep telefonuna mesaj 

gönderilmesini, mail olarak bilgilendirme gönderilmesini hiç yapmayabilirdi. Direkt diyebilirdi 

ki, “ben sana düşüreceğim tebligatı, şu kadar sürede tebliğ edilmiş sayılır”, yani bunların zaten 

kanunda olmaması normal. Bu, işin yapılışına ilişkin usul ve esaslar. Bunlar da 456 No.lu 

Tebliğde belirlenmiş.  

Şimdi 359’la ilgili konuda da, biz öncesinde ne yapıyorduk? Bir ihbarname, bunun dayanağı 

raporlar varsa, vergi dairesindeki çalışan memura veriyorduk, size tebliğ ettiriyorduk. Şimdi 

sistem diyor ki, “ben bunu böyle yapmıyorum, ben bunu Gelir İdaresi’nin sistemine 

düşürüyorum elektronik olarak, sen buradan girip, bakacaksın” diyor. Yani tebliğin yapılmasıyla 

ilgili şu an bence usulde hata yok gibi.  

 

Suç duyurusu şeylerde de, yani 359’ları da zaten biz savcılığa gönderiyoruz raporları, o işlemleri 

savcılık yapıyor.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Hakan bey tamam mı? 

 

HAKAN TAŞTAN   Bence tamam değil. Çünkü orada yapılan yargılamada yargıcın bakacak 

olduğu şey şu; Karşı taraf bu tebligatı almış, adam diyorsa ki mahkemeye gidip… 

 

HALİL SENCER   Tebligat dediğiniz, vergi inceleme raporlarını mı diyorsunuz? 

 

HAKAN TAŞTAN Hayır, örneğin defter ve belgelerini incelemeye istediniz, ibraz etmedim.  

 

HALİL SENCER   Tamam, tamam, işte kanun maddesi diyor ki, “ben artık sistemi değiştirdim, 

ben tebligatı böyle yapacağım, ben bunu Gelir İdaresi’nin sistemine düşürürüm, 5 gün sonra 

tebliğ etmiş sayarım” diyor. Artık yeni tebliğ sistemi bu… 

 

HAKAN TAŞTAN   “ben almadım” diyor. 

 

HALİL SENCER   İşte “ben almadım” demesinin bir anlamı yok ki.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Tamam, peki, peki kabul ettik.  

 

HALİL SENCER   Sonuçta Mecliste böyle bir karar çıkmış. Bu kanunla çıkmış, artık İdare 

diyor ki, “tebliğ usulü budur”. 



 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Anlaşıldı, yani şunu anlıyorum ben Hakan Bey, hakikaten 5 

gün içinde alamadığını nasıl ispatlayacaksın? Kötü niyet yoksa veya aldığını. Tamam, kanun 

böyle çıkmış, 5 gün geçti, bitti. Tebliğ edildi, vereceksin.  

 

HALİL SENCER  Üstat isterseniz şunu ekleyeyim; Şimdi şöyle, kendisi almadıysa, tebliğ 

edilemediyse, bunu artık kendisinin bir şekilde mücbir sebep halini ortaya koyması gerekir 

mahkeme safahatında, Vergi Mahkemesinde. Artık olayın özeline de bakıp değerlendirmek 

gerekiyor.  

 

Sonuç olarak şunu söyleyelim, demin de söyledim, artık İdare diyor ki, “benim tebliğlerim 

budur, ben memur eliyle değil, bu şekilde tebliğ ediyorum” diyor.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Arkadaşlar şu an en az 10 kişiye söz vermedim, bekliyor. 

Hakları da bayağı zayi oldu. Fakat sorunum şurada; Konu çok güzel gidiyor, kesemiyorum. 

Fakat bazen de diğer konulara da yer kalmıyor. Şimdi nasıl yapalım? Lütfen söz alanlar, 

biliyorum herkesin söz hakkı var. Ertan Bey bakın bekliyor, hala veremedik, diğer arkadaşlar 

bekliyor. Müsaade ederseniz, Mustafa BUZE’nin açtığı başlıktan devam edelim. Konuyu 

bitirelim ama lütfen, fazla da uzatmayalım. Habire aynı şeyi konuşmanın da âlemi yok, herkes 

aynı şeyi söyleyip duruyor.  

 

Burada konu şu; Mükellefi çok kısıtlayan bir kanun, hakikaten idareci bir kanun… Diyor ki, “5 

gün içinde bitti, ben tebligatı yaptım”. Böyle durumda hakikaten hastalıkları olan, ekranı 

açamayan, bilemeyen, edemeyen insanları nasıl biz savunacağız, koruyacağız? Korumayın, 

tamam bu bir çözüm. Yani artık yapacak bir şey yok. Bu konuları ve de ayrıca bunun yaratacağı 

hukuki sorunlar, ileride bir mahkemede nasıl bir duruma gelir? Hakan beyin açtığı konu da o. 

Tamam “ben böyle diyorum” diyor da, hâkim, “kanun böyledir, ama sen bu şekilde söyledin, 

fakat ne bileyim bu tebliğ edilmemiştir” der mi, demez mi? Kanun böyleyken böyle bir sorun 

doğar mı? Bunları tartışacağız. 

Müsaade ederseniz bir, iki şey daha alayım, var mı? Buyurun. 

 

HALİL SENCER   Ben çok kısa bir şey ekleyeyim. Şöyle de bir durum var; Dediğiniz gibi, 

sıkıntılı noktalar, konular olabilir. Sonuçta bu Gelir İdaresi’nin çıkarmış olduğu bir tebliğ. Daha 

öncesinde taslak olarak, yani genel usul öyledir, yayınlanır, bir tepkiler alınır, ona binaen tekrar 

değerlendirmeler yapılır. Şimdi hayata geçti, kullanılmaya başlandı. Biz buradan gelen şeyleri de 

tabii ki ileteceğiz Gelir İdaresi’ne, bu düzenlemeyi yapan kişilere. Bunlarla ilgili daha sonrasında 

da çok sıkıntılı konular olduğu zaman, illa ki bunların üzerinde muhakkak düzeltmeler yapılır.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Tabii, tabii, tamam, teşekkür ederiz. Şimdi Ertan PAKER 

beye, sonra İsmail Hakkı beye söz vereceğim. Ondan sonra da diğer bütün burada söz almak 

isteyenlere söz vereceğim. Ertan beye verelim, çünkü çok bekledi. 

 

İBRAHİM ERTAN PAKER Şimdi yaşlılarla ilgili sıkıntılarımız var. Bu doğal, ama şöyle bir 

baktığınız vakit bugün artık çocuklar kullanıyor, yani ileriye dönük bu işi kullanmayan 



kalmayacak. 90 yaşında da kaç kişi vardır? O da ayrı bir tartışma, azınlık olarak konuşmamak 

lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Böyle kişiler için, gördüğüm kadarıyla sadece şirketlerde 

vekâletname usulü getirilmiş. Böyle kişiler için, şahıslara da bir vekâletname getirilirse, 

 

HALİL SENCER   Var, var, şahıslar için de vekâletnameyle gidebiliyorlar, özel yetki vermesi 

durumunda. 

 

ERTAN PAKER    Hayır, yoktu, nerede yazıyor? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Ertan bey ne yapacaksın? Yoksa koyalım.  

 

ERTAN PAKER  Gerekli onun için, şimdi tebligatın size ulaşmaması olayı…  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Çok büyük katkın oldu hakikaten sağol. 

 

ERTAN PAKER Elektrik kesilmiştir, bir hafta veya bilgisayarınız bozulmuştur tamire gitmiştir, 

Telefonunuz bozulmuştur tamire vermişsinizdir.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    Kanun bunu yok sayıyor “5 gün” diyor. 

 

ERTAN PAKER Bu arada da mail gönderilmiştir. Ama mail ulaşılmadı diye, herhalde geriye 

bir dönüş vardır. İdare’nin izlemiş olması lazım.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Ertan Bey güzel bir yere geldiğin için katkıda bulunacağım. 

Bir mücbir sebep çalışır mı burada? Onu konuşalım yani. 

 

ERTAN PAKER   Çalışması lazım. Onun için, böyle kişiler için de, okudum, görmedim, 

şahıslarda vekâletname yok. Sadece tüzel kişiler için, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK “Var” diyorlar, Varmış deniliyor. Ama bu mücbir sebebi 

konuşalım.  

 

ERTAN PAKER   Yani işte o sıkıntı, yaşlının takip edememesi falan. Ama buradaki sıkıntı şu 

olacak; Vekil kimi tayin edecek? Muhasebecisini tayin ediyor.  

 

HALİL SENCER   Ama bunun muhasebeciye mesuliyeti yok ki, sadece gidip…  

 

ERTAN PAKER    Hayır, söylemedi, bildirmedi, unuttu, ne olacak? 

 

BAŞKAN VEHİ KARABIYIK   Değerli arkadaşlar bir saniye, bir konuyu ilerletirken güzel bir 

yere geldik ama yanlış anlaşılma var galiba. Ben sayın konuşmacımıza sorayım. Başvuru 

sırasındaki vekaleti söylemiyor Ertan bey. Bu artık ilerledi, ben tebligat alıyorum. Tebligat 

aşamasında vekil kullanabilir miyim Gelir Vergisi mükellefi olarak? Onu soruyor.  

 



HALİL SENCER     Onu mu soruyorsunuz? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    Evet, evet onu soruyor. 

 

HALİL SENCER   Üstat şöyle şimdi; Ben şifremi aldım, gittim. Ben bu şifreyi size veririm. 

Derim ki, size güveniyorumdur. Siz benim adıma bakın derim bundan sonra. Veya işte oğluma 

veririm, kardeşime veririm.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Tamam, tamam anladım. Öyle bir özel vekâlete de gerek yok, 

birine vereceğin şifreni. Efendim, dinleyelim lütfen.  

 

İBRAHİM ERTAN PAKER Bir de şey var, güleceksiniz, çok komik ama başımıza geldi. 

Kızlık soyadı olmayan kişiler var. Bunlar sisteme giriş yapamıyor. Soyadı yok. Soyadı olmadığı 

takdirde bununla ilgili bir şey getirmeniz lazım. Yani o kızlık soyadı olmayanlar için, ya “yok” 

yazacak, ya bir şey yazacak ki girsin. Çünkü sıkıntı yaşanıyor. Yani bu bugün var, 5 sene sonra 

olmayacak ama bugün var yani. Dolayısıyla bir düzenleme yapılmasında fayda var diye 

görüyorum.  

 

Bir de bunun en sonunda da bir şey vardı. Şimdi “beyan edilen bilgilerde meydana gelecek 

değişikliklerin öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirilmelidir”. Şimdi 

öyle bir değişiklik oluyor ki, aynı günde bildirmenizin mümkünatı yok. Bu çok tuhaf bir şey... 

Dolayısıyla burada bir süre olması lazım. Yani aynı gün gidiyorsunuz, bir soyadı değişiyor 

diyelim. Soyadı akşam 5’de mahkemede değişiyor. Adam ne zaman bildirecek? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    Şöyle bir şey yapmamız lazım Ertan bey. 

 

HALİL SENCER   Bunu biz Ankara’ya iletelim. Ama benim görüşüm, o aradaki sürede 

kendisine tebligat gelmediği sürece problem olmaz. Bununla ilgili herhangi bir ceza da 

öngörülmemiş zaten, değişikliği bildirmemekle ilgili. Tabii bir belirleme yapılması daha olumlu 

olabilir, bunu iletelim.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Çok teşekkürler. İsmail Hakkı beye verelim, sonrada bu 

tarafa geçeceğiz. Burası hiç konuşmadı. Peki, buyurun, bununla ilgili mi söyleyeceksiniz? 

 

SAMİ TOKAT  Sayın misafirlerimiz, Vergi Usul 107/A ikinci paragraf, onu okumak istiyorum, 

“elektronik ortamda tebligat, yani e tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 

5’inci günün son günü yapılmış sayılır”. Hepimiz biliyoruz ki, iletişim teknolojisinde, yani 

internet teknolojisinde şöyle bir şey var; Bir zamanlar evrakı vergi dairesine faks çekerdik. Şimdi 

ne yapayım? Bir de evrakın internet ortamında taranması var. Ben bunu şöyle anlıyorum; Ödeme 

emrinin veya ihbarnamenin SMS veya e posta’yla değil de, bu evrakın taranması gününü takip 

eden 5’inci gün ben bunu almış sayılacağım. Ben böyle anlıyorum bunu, yani SMS veya e posta, 

aslında tebligatınız olacak, haberiniz olsun, oradan 5 gün saymazsınız. Ekrana evrakın düşmesi 

lazım, ben öyle anlıyorum.  

 



HALİL SENCER     Doğru.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Teşekkür ederiz, İsmail Hakkı bey verelim. Güzel, bakın iyi 

ilerliyoruz. Son iki konuşmacımızın çok katkısı oldu. Diğerlerinin de oldu, bunlar yararlı oldu.  

 

HALİL SENCER   Siz şunu vurguluyorsunuz değil mi, SMS veya mailin gelme tarihi önemli 

değil. Belki sistemde bir problem oldu, iki gün sonra gönderdi bana. Tabii İdare’nin o konuda 

tedbir alması gerekiyor sonuçta, sizin yapabileceğiniz bir nokta yok orada.  

 

SAMİ TOKAT   Evrak ekranda görünecek.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Evet, İsmail Hakkı Bey.  

 

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Üstadı dinledik, ben kendi 

adıma yararlandım. Bir karmaşa ya da düzenleme eksikliğine bir, iki önerim olacak. Biraz önceki 

konuşmacı üstat da söylediği gibi 107/A maddesinde yapılan düzenleme ve 456 Sıra No.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği dışında elimizde müktesep hak yok, müktesep hakkın temel 

dayanağı bu. Dikkatli baktım, birkaç kez okudum, bir de şu gözle bakılabilir mi?  

 

SMS bildirimiyle e tebligat iç içe düzenlenmiş SMS bildirimine tebligat fonksiyonu tanımlanmış 

üstadım. Kanunun maddesine baktığımızda ise, SMS ile ilgili hiçbir düzenleme yok, SMS ile 

ilgili geçen hiçbir sözcük de yok. Çok ciddi bir çelişkidir, ileride bir tartışma ya da ihtilaf 

yaratacak. Tekrar ediyorum cümlemi, 107/A dayanağı tebligat hukuku, tamamen tebligattan 

bahseder. 

 

Dikkat edin burada SMS’ten hiç bahsedilmiyor, bildirimden bahsediliyor. Soru bir, SMS’in 

kendi içerisinde konfirme edilmesi sistemi olmadığına göre, yani elektronik postada biliyorsunuz 

konfirme edilme var. Çeşitli nedenlerle ulaştırılmadı ve göndericiye ulaştırılamadığının ana 

sistem tarafından bildirimi söz konusu, SMSde ise bu söz konusu değil. Dolayısıyla Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın SMS’e yüklediği fonksiyon eşittir e tebligat, ama çalışmayacaktır. Çünkü SMS’in 

konfirme edilişi söz konusu değil.  

Önerim; Madem ki SMS iç içe geçti e tebligat’la. Mutlaka kanun maddesine ve daha sonra Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliğine, SMS’in bu fonksiyonuna göre de düzenleme yapılması gerekir.  

Teşekkür eder, saygılar sunarım.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Sağol Hakkı bey çok güzel.  

 

HALİL SENCER   Dediğiniz önemli bir nokta, daha da ilerisini söyleyeyim. Yani konfirme 

öyle bir teyidi aramıyor da zaten, işte “öyle bir mail attım da karşı tarafa mail ulaştı mı bak, 

tebligatın günü başlayacak”, zaten öyle bir şey de demiyor. Ama önemli nokta. Bunu Gelir 

İdaresi’yle, Ankara’yla, düzenleyen arkadaşlarla paylaşacağım.  

 



İSMAİL HAKKI GÜNEŞ Bir şey daha söyleyeceğim, elektronik defterde ve elektronik 

defterin tasdiki meselesinde de bu tür sorunlar vardı. Bu anlamda, hemen sizi yakaladığım için 

bundan sonraki sürece katkı sunmak istedim sayın Başkanımın hoşgörüsüyle.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Sağol İsmail Hakkı bey, Mustafa beye verelim mikrofonu. 

Bu arada ben bu sorunun üzerinde duracağım biraz müsaade ederseniz sayın Halil bey.  

Şimdi hakikaten çok güzel bir noktaya geldik. Bizim Vergi Usul Kanunumuz ki tebligat onun 

içinde yer almış, e tebligat da zaten vergi usulün içinde. Bunların hepsi sonradan çok önemli 

hukuksal kavga haline geliyor, yani “tebliği yaptım mı, yapmadım mı”, önemli haklar ve 

hükümlülükler doğuruyor. Hakikaten tebligat başlı başına bir hukuksal kavram, kurum. Şimdi 

güzel bir yere getirdi, SMS’i neredeyse tebligatla eşdeğer hale getirdik. Yani dediği doğru SMS 

tebligat olmuş oldu, bu konu hakikaten önemli. 

Mustafa BUZE beyin önerisini alalım, size söz vereyim.  

 

MUSTAFA BUZE  Ben e tebligat sorumluluğu kapsamında, kapsama dahil olan kişilerin ancak 

ölüm sonucunda ayrılmalarından doğacak sıkıntılardan bahsetmiştim. Bu sakıncaları şöyle 

kaldırabiliriz. Eğer o mükellef, şayet elektronik tebligat alma zorunluluğu kapsamından çıkmış 

ise, yani ticari kazancı, mesleki kazancı, serbest mesleki kazancı faaliyetine son vermiş ise, buna 

sistemden ayrılma hakkı verilmesi lazım. Adam artık çalışacak gücü kalmamış, ama böyle bir 

adamın da başka türlü tebligatla ne ilgisi olabilir. Ancak Veraset ve İntikal Vergisi’nden olabilir, 

Harçlar Kanunu’ndan olabilir, yani birçok tebligat alma gereği doğabilir. Bunlara klasik usulde 

tebligat yapılmasının, onların hakkını daha koruyacak olacağını düşünüyorum. Buradan çıkma 

zorunluluğu, bu şekilde biraz hafifletilmesi gerekir diye düşünüyorum.  

 

107/A ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Biz mi karıştırıyoruz? Biz mi anlayamıyoruz? 

Ben de anlayamıyorum, yine burada bir açıklık rica edeceğim. 107/A diyor ki, “muhatabın 

elektronik posta adresine yapılması lazım”. Oysa tebligat muhatabın elektronik posta adresine 

yapılmıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bir yere yazılıyor. Sadece orada bize bir yer var. Bu 

düzenleme yasaya aykırı değil mi? Ya da o 5 gün, o zaman bizi bilgilendirilme mesajının gelip, 

işte “okudun, okumadın” olayları da doğurur, onlar da tartışılabilir. Ondan sonra süre başlaması 

gerekir. Burada bir kafa karışıklığı var. Elektronik tebligat muhatabın e posta adresine 

yapılmıyor bu düzenlemede, sitede bir yere yapılıyor. Bize sadece bilgilendirme geliyor.  

 

Kanun maddesinde “e posta adresi” demiyor,” elektronik adres” diyor. Burada Maliye Bakanlığı 

”elektronik tebliğ adresi”, “elektronik bir adres” diyor. Bu maddedeki düzenleme yetkisini de 

Maliye Bakanlığı’na vermiş. Maliye Bakanlığı da bu tebliğe ilişkin elektronik adresi kendisi 

düzenliyor, “bu adres burasıdır” diyor.  

 

MUSTAFA BUZE   Bu cümle niye yazılmış? Devam edin, cümleyi okuyun. 

 

Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih, bu elektronik adresi Maliye Bakanlığı’na verilen 

yetkiye istinaden tebliğde düzenlenmiş. O adres de bizim anlattığımız adres, e mail adresi değil. 

 

MUSTAFA BUZE   Ben öyle anlamıyorum.  



 

HALİL SENCER   Yani biz size farklı bir mail adresi, farklı bir veri tabanı oluşturuyoruz. Sizin 

artık orada özel bir alanınız var. Sizin kendi mail adresiniz değil de burası, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Efendim şimdi usulü söyleyeyim, çünkü bu tarafa hiç söz 

vermedik. Saygıdeğer Platform üyeleri, üç tane önemli noktaya işaret ettiniz.  

 

Bunlardan birincisi şu;  Elektronik ortam, kendisi kullanılması öyle çok kolay olan bir ortam 

değil. Dünyada da iyi kullanıyorlar ama hala yeni. Bundan kaynaklanacak sorunlar mükellefe 

büyük problem olarak yansıyacak. Birinci nokta, buna dikkat etmek lazım. 

 

İkinci nokta, mükellefin kendi fiziksel veya başka türlü nedenlerden dolayı iyi niyetle tebligatı 

alamadığında kurtulma şansı yok, “tebligatı aldın” diyorsun. Yani bir mücbir sebep gibi, bir şey 

nasıl olacak? Acaba mücbir sebep hukuken geçerli mi? Tamam, mücbir sebep 5 günü keser mi? 

Bunları gündeme getirdiniz, bu da güzel. 

 

Üçüncü noktada şu; Kanunda yapılan düzenleme, bir tebligatı düzenliyor. Tebligatın yapılması 

için bana vergi ceza ihbarnamesinin gelmesi lazım. Oradan göreyim, oradan başlasın süre, ama 

neredeyse SMS’le aynı gibi hale geliyor, buda çok güzel bir iş, yani biraz gündeme getirdik, siz 

epey açıklamalarda bulundunuz.  

 

HALİL SENCER   “SMS’le aynı gibi”yi biraz daha açabilir misiniz? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Şimdi şöyle, söylemek istediğimiz nokta şu; Deniliyor ki, 

“SMS geldi, 5 gün sonra bitti kardeşim”, yani “mesaj geldi, 5 gün içinde de tebligat artık 

alınmış” değil mi, aşağı yukarı? Nasıldı İsmail Hakkı bey maddeyi söyler misin? 

 

HALİL SENCER   SMS bilgi notu mahiyetinde veya mail de olabilir. Asıl olan mükelleflerin 

bu sistemi kontrol etmeleri, bakmaları, bu sistemi kullanmaları, yani asıl olan bu. İdare’nin 

getirdiği ekstra bir uygulamadaki pratiklik SMS ve mail. Ben daha öncesinde de söyledim, İdare 

yani hiç böyle bir şeyi yapmayabilirdi, SMS ve mail koymaya da bilirdi.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Hayır, 5 günlük süreyi söylesene İsmail Hakkı Bey, neydi o 5 

günlük süre? 

 

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ Elektronik tebligatla ilgili düzenlemenin Vergi Usul Kanununun 

107/A maddesine monte edilmiş.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Okur musun 107/A maddesini. 

 

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ    Biraz önce üstat okudu. Siz okuyun üstadım.  

 

HALİL SENCER    Benim yanımda tebliğ var, kanun maddesi yok yanımda.  

 



BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  O beş gün, tartışma orada, buyurun lütfen. 

 

Ben tekrar okuyayım, “bu kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere 93’üncü maddede 

yazılan usullere bağlı kalınmaksızın tebliğ edilecek elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik 

ortamda tebliğ yapılabilir”. Yani mail’inize veya SMS”inize geldiği zamandan itibaren 5 gün 

değil, bu bizim size verdiğimiz elektronik tebligat adresine geldiği tarihten itibaren 5 gün, yani o 

sadece size haber veriyor.  

 

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ  Buraya kadar herhangi bir tartışma yok. Zaten aynı maddede Maliye 

Bakanlığı’na yetki veriyor. Maliye Bakanlığı yetkisinde tebliğle, sirkülerle düzenleme yapacak. 

Benim tartışmaya açtığım SMS’e tebligat fonksiyonu yüklendi Üstadım. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Nasıl diyorlar, nasıl. 

 

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ  Şimdi şöyle; SMS bildirimiyle, Üstat biraz önce slayttan da anlattı. 

Bakınca üç sayfa öncesine dönerseniz, orada göreceksiniz. Aynen Üstadın anlattığı, mükellefe 

bilgi geliyor. Bilgi geldikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirtmiş olduğu web adresi veya 

portal her neyse, oraya geliyor, ki ondan sonrada “5 iş günüyle başlıyor” diyor. 5 iş gününden 

sonra ulaşılıyor. SMS’in kendisine ulaşmaması sonucunda bir tartışma oluşmayacak.  

 

Yok oluşmayacak, SMS ulaşmaya da bilir, SMS’in hiçbir hukuki fonksiyonu yok orada.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Öyle mi?  Biz onu 5 günle bağdaştırdık. Tamam, bakın şimdi 

iş değişti. Değil mi İsmail Hakkı Bey öyle anlıyorsun? 

 

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ  Yani o zaman Üstadım bir yanlış anlaşılma, Üstadım hoşgörünüzle 

şunu söylemek istiyorum.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Güzel, güzel, netleştirelim, buyur. 

 

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ   SMS’in e tebligat fonksiyonu sağlanmış gibi, izlenim yanlış, onu 

anlatmak istedim.  

 

HALİL SENCER   Arkadaşlar siz konfirmeden bahsettiniz ya, Gelir İdaresi böyle bir şeyin 

peşinde değil, “ben bunu gönderdim, mükellef bunu açtı mı, kapadı mı, telefonu açık mı” zaten 

böyle bir şeyi takip etmiyor. Asıl olan sizin bu sistemi kullanıp, SMS ve mail olmasa bile oradan 

ekranınıza bakmanız. Bu sistemi kullanmanız zaten asıl olan, uygulamadaki bir pratiklik sadece.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Konular ikiye indi. Yeni misafirimize söz verelim, 

hoşgeldiniz buyurun.  

 

EROL ÇELEN İdare bir portal veriyor, biz mailimize bakar gibi, günlük olarak portala 

bakacağız. Öyle anlıyorum. Bir de, başvuru formunda birçok meslektaş kendi mailini ve kendi 

telefonunu yazıyor. Bunun yazılmaması gerekiyor.  



 

HALİL SENCER   Şüphesiz.  

 

EROL ÇELEN Burada özellikle mükellef sözleşme bildirimlerinde, sözleşmede çok teknik 

sorunlar olacağını düşünüyorum. Bir de bir teknik eleştirim var. Şimdi biz burada özellikle son 

dönemlerde Maliye Bakanlığı’nın o “e” uygulamalarını destekliyoruz açıkçası, çok da güzel, 

bunu “e fatura”da, “e defter”de gördük. Fakat burada bir geçiş süresi vermişler. Kademeli geçiş 

süresi vermişler. Aslında biliyoruz biz, bir yasa uygulanırken, bir hazırlama süreci vardır. Burada 

taraflardan görüş alınır. Bu yasa anlatılır, burada bakın üstatların konuyu tartışırken bir sürü 

problemler çıktığını görüyoruz. Hani keşke e defterde, e faturada olduğu gibi kademeli geçiş 

verselerdi. Bu çok rahatlatacak yani, işte önce belli ciroya kadar Kurumlar Vergisi mükellefleri 

geçirilirse daha iyi olur diye düşünüyorum.  

 

Bir de ben şeye taktım açıkçası, son zamanlarda İdare her şeyi özel usulsüzlüğe bağlıyor. Şimdi 

ülkede asgari ücretin 1000 lira olduğu bir yapıda ve ülkenin her kesiminde gelir dağılımında bir 

bozukluk durumunda, esnafın bu durumunda 1.300 liralık bir ceza, inanılmaz derecede fazla bir 

şey. Eskiden Vergi Usul Kanununda, vergi ziyaında uygulanan ceza, usulsüzlük cezaları vardı. 

Bunlar bırakıldı. Her şey bilgi verilmemeye bağlandı ve 1.300 liralık bir ceza isteniyor…  

 

HALİL SENCER   İlk konu, tabii şüphesiz dediğiniz gibi, yani meslek mensubunun mükellefle 

konuşarak oraya hangi mail adresini, telefon numarasını yazacaksa karar vermesi gerekiyor.  

 

İkinci konu; Bu e defter, e fatura gibi birçok teferruatlı, çok kapsamlı, çok zor bir iş değil. Hani 

bununla ilgili geçiş süreci öngörecek bir durum yok bence.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  31 Aralık’ın uzama ihtimali var mı Halil Bey? Şahsi fikrinizi 

soruyorum.  

 

HALİL SENCER   Üstat onunla ilgili bilgim yok, ama şunu söyleyebilirim; Şu an başvuru çok 

düşük, yani % 10’larda. Onu artık bilmiyorum.  

 

Özel usulsüzlük konusunda da sistem mümkün olduğu kadar herkesin bunu kullanmasını istiyor. 

Daha şu an cezanın kesilmesi için gereken tarih 31 Aralık, yani şu an aşağı yukarı 40 gün var. 

Diğer taraftan çok basit bir şey, işte gidip vergi dairesinden bir kullanıcı kodu, parola ve şifre 

alınacak. Tebliğ Ağustos ayında çıkmıştı. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Müracaat azmış. 

 

HALİL SENCER   Şu an ben bizzat vergi dairelerine de gidip, görüştüm. Gelen mükellefler 

konusunda hiçbir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde işlemler yapılıyor, tebligatlar veriliyor formlar 

alınıyor, şu an başvuru sayısı düşük ama şunu da eklemek lazım, daha 40 gün var.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Biz son gün başvururuz, 30 Aralık da başvururuz.  

 



HALİL SENCER   Onu söylüyorduk Üstat. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Çünkü son ana kadar efendim kalkar filan neme lazım.  Evet 

Ercan bey buyurun. 

 

ERCAN İSMAİL ÜNAL  Şimdi başvurular sırasında özel vekâletname istenmesinde, mutlaka e 

tebligat konusunda özel hüküm olması isteniyor. Şimdi genel bir vekâletname resmi dairelerdeki 

her türlü işlemi yapma konusunda yetkisi vardır. Bu niye yeterli görülmüyor da ayrıca özel 

vekâletname isteniyor. Bir de yarın başka bir şey çıktığında yine bir özel vekâletname mi 

çıkarılacak? 

 

HALİL SENCER   Elektronik tebligat konusu kişiye özel bir şey, bu yüzden mükellefin 

özellikle iradesi aranıyor. Şunu da kabul etmek lazım, İdare’de tebligatla ilgili çok sıkıntılı 

dosyalar var, çok fazla ihtilaf konusu olay var. Daha sonrasında işte “yok o kişi benim vekilim 

değildi ve bunu imzalama yetkisi yoktu” gibisinden problemlerle de karşılaşabiliriz. e tebligat 

konusu da kişiye özel bir düzenleme olduğu için… 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Şu öneri yapılabilir mi?  Arkadaşlar bir saniye, şimdi bu 

kadar az müracaat olduğuna göre, Ankara’ya iletsek, yeni gelen arkadaşın dediği gibi bu kadar 

sıkıştırmaya gerek yok. Hani biraz daha yavaş yavaş, ölen kalan yok, altı ay önce, altı ay sonra, 

ne olacak yani. 

 

HALİL SENCER   Süre konusunda böyle bir talep olduğunu iletebiliriz Üstat.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Yani hayır, girmek isteyen girsin. Bu kadar sıkıştırmanın bir 

âlemi yok hakikaten. Gerçek usulde mesela, Kurumlar değil de, gerçek usulde Gelir Vergisi 

mükellefleri için.  

 

ERCAN İSMAİL ÜNAL 2013 yılının başında olan bir “elektronik tebligat yönetmeliği” var. 

Tebligat Kanununda yapılan düzenlemeyi açan yönetmelik. Buradan da gelip, şimdi 456 No. lu 

Vergi Usul Kanunu Tebliği ile de uygulamamız başlıyor. Bu uygulamada konuşmalardan da 

anladığıma göre SMS, mail ve cep adresi karışıyor. Ben kendim hem YMM olarak, hem de 

mensubu olduğum şirket adına bu başvuruyu yapmış bir kişiyim. Mail adresiyle alakası yok, 

SMS’imle de alakası yok. Gittim kayıtlı elektronik posta adresi sağlayan kuruluşlardan iki tane 

posta adresi aldım. Gittim vergi dairelerine bunları bildirdim. Vergi dairesi bunu GİB’in 

sistemine koydu. Artık bundan sonra bana yapacağı tebligatı GİB’e yollayacak. GİB’in 

portalından benim kutuma düşecek. Ben o kutuyu açmak zorundayım.  

 

Şimdi eskiden bildiğimiz tabii çok yıllardan beri uygulanan posta kutusu var değil mi PTT’lerde. 

Posta kutusuna tebligat geliyor, açıyorsunuz, alıyorsunuz. Kapınıza postacı getiriyor, 

alıyorsunuz. 

 

Bu da bu, elektronik ortamda herkes bunu kontrol edecek. Tebligat yönetmeliğinde burada böyle 

bir kolaylık getirildi, mükellefe dedi ki, “senin elektronik ortamda kayıtlı posta adresine yapılan 



tebligatı, merak etme ben bir de SMS yoluyla veya mail yoluyla sana ayrıca da bilgi mesajı 

atacağım. Olay bu, karışmasın diye özellikle söylüyorum. 

 

Şimdi bazı önerilerim var benim. Birinci önerim naçizane, Kurumlar Vergisi mükellefleri ve 

bilanço usulüne göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri için sistem uygulanmalı ve işletme 

hesabındaki esnaf, küçük sanatkar gibi kişilere uygulanması bu teknik sorumluluk nedeniyle 

ertelenmelidir, birinci önerim bu.  

 

Mutlaka Serbest Muhasebeci Mali Müşavirine de mükellefin bilgi mesajı yollanmalı, çünkü 

herkesin  bir e mail adresi var. Bilgi mesajı mutlaka yollanmalı. Ama zaten ilk başvuruda ıslak 

imzayla sizi sisteme kabul ediyorlar, aynen mali mühür alır gibi, aynen vergi dairesine 

internetten beyanname verirken yetki alır gibi. Islak imzanızı alıyor sizden Gelir İdaresi 

Başkanlığı. Islak imzanın üstüne yaptığımız taahhütlere bakarsanız cep adresine düşen 

“elektronik postayı ben almadım” deme şansı yok, orada bağlıyor zaten. Islak imza olmadan bu 

sisteme hiç kimsenin girme şansı yok. İlk müracaatta bunu yapıyor, gördüğüm.  

 

Şimdi bir başka önerim; Biraz evvel, benden evvel konuşan meslektaşım çok güzel ifade etti. 

Buradaki cezayı özel usulsüzlük cezasına bağlamak oldukça katı, bunu genel usulsüzlük cezasına 

almakta yarar var. Zaten çok yargı kararları da var. Bunun gibi usule ilişkin hususlarda, artık 

genel uygulanır, tebliğlere de konuldu. Genel usulsüzlük cezasının uygulanması gerektiğini, özel 

usulsüzlüğü burada koyduğumuz zaman, hakikaten bu küçük esnafa özellikle oldukça ağır yük 

getirici bir yönü var ve bu uygulamayı kamuoyunda zedeleyici bir görüntüde verebilir. Hiç 

gereği olmadığını da düşünüyorum naçizane.  

 

Efendim buradaki bir önerim de; Kayıtlı elektronik posta sisteminde, elektronik fatura 

sisteminde olduğu gibi, karşı taraftan bir “alındı” mesajı sisteme konuyor. Bilgisayar ortamında 

bunu yapmak mümkün, bizzat adrese düştüğü tarih değil de, bir “alındı” mesajının makul bir 

süre içinde, bir “alındı” mesajını bekleyecek şekilde sistemi organize edersek çok yararlı olur 

düşüncesindeyim. Benim adresime yollandı, SMSi atladım, posta kutumu da açmayı unuttum, 

hata bende, kabul ediyorum. Ama çok ağır hukuki sonuçları olduğu için, burada ben Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na tebligatı aldığıma dair bir geri bildirim yapmadığım için, bu tebligatı bir kez daha 

tekrarlamasını dilerim. Bir kez daha tekrarladıktan sonra, gerekli işlemlerin yapılması, sisteminin 

başarısını hızlandırır diye düşünüyorum.  

Evet efendim, böylece de mikrofonu veriyorum, teşekkür ediyorum.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Şimdi yedi, sekiz arkadaş var, böyle sürekli soru cevapla 

onların hakkı kaybolacak. Herkese söz vereceğim, hatırlıyorum kimler olduğunu, sonra bir toplu 

cevap vereceğiz. Ama burada güzel öneriler var, iki cümleyle Halil bey ona cevap verecek. 

Ondan sonra herkesin alalım görüşlerini, çünkü biz bunu yarım saat, bir saatte bitiyor 

sanıyorduk. Gayet de verimli oldu. Son 25 dakikamızı hiç olmazsa verimli geçirelim. Buyurun, 

siz cevap verin.  

 

HALİL SENCER   Cevap değil de bir, iki cümle ekleyeceğim Üstat. Ben de öneriler için 

teşekkür ediyorum, bunları da ileteceğiz Ankara’ya. Özel usulsüzlükle ilgili şunu söyleyebilirim. 



Yani şu an Vergi Usul Kanununun sistematiğine baktığımızda, kesilebilecek ceza özel 

usulsüzlük cezası. Çünkü bilgi vermemeyle ilgili yerlerde hüküm var. Burada orayı kullanılarak 

ceza kesilebilir. 352’ye bir hüküm konması lazım o zaman.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Öyle bir öneri yapıyoruz, kanun önerisi, hakikaten ağır bu 

özel usulsüzlük. 

 

HALİL SENCER   Bir de bu 5 günü, biraz şeyi kaçırıyor muyuz acaba. Hani şimdi hemen ben 

5 günde bakacağım, böyle bir durum değil, 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılıyor, sonuçta ondan 

sonrasında benim 30 günüm var, yani herhangi bir işlem yapacaksa, yahut da 7 günüm var. 

Bakacağım, bakmak zorundayım değil, Gelir İdaresi açısından hüküm ifade eden nokta, sürenin 

hesaplanması noktasında “ben 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayarım” diyor.  

 

DİNLEYİCİ Benim farklı bir sorum olacak. Şimdi ben Yeminli Mali Müşavir olarak Gelir 

Vergisi mükellefiyim. Beyannamelerimi de e beyanname olarak veriyorum. Şimdi tebliğde e 

tebligat için mevcut parolamı ve şifremi orada da kullanma imkânını bana sunuyor. Bu imkânı 

bana verdiğine göre, bu başvuruyu da ben bütün vergi beyannamelerimi internet üzerinden 

veriyorum da, bu başvuruyu yapmak için vergi dairesine niye gitmek zorundayım. 

 

HALİL SENCER  Gitmek zorunda değilsiniz ki, Gelir Vergisi mükelleflerinin mevcut kullanıcı 

kodu, şifre ve parolası varsa, onlar vergi dairesine gitmek zorunda değil. Zaten vergi dairesine 

kullanıcı kodu, parola, şifre almak için gidiyor. Şirketlerde var. Orada da şundan dolayı var. Bu 

ortak değişikliklerinde, şirket tüzel kişiliği yapıldığı değişikliklerde bildirimler Gelir İdaresi’ne, 

Ticaret Bakanlığı’na düzenli olarak aksetmiyor, gelmiyor. Yani bizim veri tabanımız bu işi 

yapmak için çok ileri değil. Bize bilgiler yeteri düzeyde mükellefler tarafından gelmediği için, 

bunun asıl nedeni bu.  

 

DİNLEYİCİ Şimdi ben internet üzerinden vergi dairesine başvuru yapabiliyor muyum? 

 

HALİL SENCER  Tabii yapabiliyorsunuz. Oradaki talep bilgi formunu doldurduğunuzda vergi 

dairesine gitmenize gerek yok. Zaten kullanıcı kodu, parolanız var sizin.  

 

ARİF AYTULUN  Sayın Başkan teşekkür ederim. İnternetten yaparsanız orada aile bilgilerini 

de soruyor, onu yapamaz. Bugün de Vatan’daki büyük bir vergi dairesine gittim. Bununla ilgili 

oradan sicile sevk ettiler beni, sicildeki arkadaşlar ne yazık ki bunu hiçbiri bilmiyor. Onlar da 

“ne yapacağız” diye bize soruyorlar. Ben ondan sonra “Ek 2”yi doldurdum. Bunu kendi vergi 

daireme götüreceğim. Çünkü orada imza da istiyor. Burada iki soru var. Şimdi siz burada, demin 

şurada da yazıyordu. Burada da zaten Maliye Bakanlığı kendi işaretlemiş, “kısa mesaj servisi” ve 

“e posta”, ikisini de işaretlemiş. Bu ikisi de mi oluyor? Orada siz “veya” demişsiniz.  

 

HALİL SENCER    İkisi de olabilir.  

 

ARİF AYTULUN  İkisi de olabilir, bu ikisini de birden. Bir de bunun altında sayın Başkan 

şöyle iki tane bilgi yazılı, diyor ki, “tebligat alma, bilgileri sorma işlemleri için Maliye Bakanlığı 



Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen, istenildiğinde değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu, 

şifrenin, gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, korunması ve yetkisiz kişiler tarafından 

kullanılmasının tarafıma ait olduğunu…”, bunun için ne yapacağız? 

 

“Başkanlığın elektronik tebligata ilişkin olarak sunduğu alt yapı yazılım sistemlerini zarara 

uğratacak, güvenliğini zedeleyecek veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek hususların 

oluşmaması için, Başkanlık tarafından belirlenecek her türlü idari önlemin alınacağı”. Şimdi 

bunu şahıs bilgisayarlarında nasıl yapacaksınız?  

 

Maliye Bakanlığı bir elektronik fatura yolladı, şu anda bile daha elektronik faturanın karşı tarafa 

gidip, gitmediği kesin olarak belli değil, ancak ba – bs’lere geldiğiniz zaman, karşı taraf, “bu 

gelmedi” diyor. Şimdi sizin de bilgisayar alt yapılarınız çipleniyor. Burada da siz “yolladım” 

diyeceksiniz, ama gitmeyecek, yani böyle bir alt yapı sorunu var şu anda. Maliye Bakanlığı’nda 

da var. Zaten doğal olarak bizde de var yani, çünkü biz de oradan bir şey yazıp Maliye 

Bakanlığı’na, bir şeyimizi atabileceğiz. Bir de demin arkadaşlarımızın dediği, KEP’e bir de para 

verip aldık. Niye böyle bir şey oluyor? İki adres bu kadar gerekli bir şey değil ki. 

 

HALİL SENCER   Şimdi KEP konusunu konuştuğumuzda, sistem alt yapısından kaynaklanan 

problemlerden dolayı KEP’le bu tamamen birbirinden farklı, ayrı platformlar, ayrı şeyler olarak 

yapıldığı söylendi. Öyle zaten. Yani bunun asıl nedeni, alt yapısından kaynaklanan teknik 

problemler…  

 

ARİF AYTULUN  Maliye Bakanlığı’nın şimdi alt yapısı bence şu anda da ne elektronik 

faturaya müsait, ne de bunlara müsait. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Erteleyelim.  

 

HALİL SENCER   Erteleme konusunda şundan dolayı diyorsunuz değil mi? “Ben Maliye 

Bakanlığı’nın bana SMS’i veya mail’i zamanında atacağından tereddüt ediyorum” 

 

ARİF AYTULUN   Tabii o “ben attım” diyecek. Ben “ne zaman attın, nerede”, bana en azından 

bir barkot veya bir şey versin ki, ben de böyle bir şeyi göreyim, ben de “hakikaten atlamışım bu 

5 günü” diyebileyim veya mahkemede delil olarak sunayım, “attım” diyecek, belki o e 

fatura’daki gibi Maliye Bakanlığı’nın ana sistemlerinde tıkanırsa,  

 

HALİL SENCER   Yani tabii sistemin işleyişiyle ilgili problem olursa, bununla ilgili Maliye 

Bakanlığı tedbirleri alır, hem de mahkemelerde de bu konular değerlendirilir. Ama bu konuda 

çok problem olacağını açıkçası şahsen düşünmüyorum.  

 

AZİZ CİHAN Yeminli Mali Müşavir diyelim, şahsi olarak Gelir Vergisi mükellefi değil mi 

serbest meslek erbabı olarak, bir de bir şirketin ortağı, oradan da bir şeyler yapıyor, e tebligat 

için bir tane adres bildirmesi lazım. Diyelim şu anda benim bir adresim var. O adres ve telefonu 

verdiğim zaman, bütün her şeyi ona yaptıracak. Halbuki vergi dairelerinden bir sürü şey atıyor 

şirket ortaklarına, yani orayı takip etmek nasıl olacak?   



 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Yani hem şirket adına, hem kendi adına nasıl olacak?^ 

 

AZİZ CİHAN   İkili bir durum var burada, bunu çözmek, ayırmak belki uygun olur.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Hepimizde iki tane oldu. Bir şahıs var, bir de şirket olarak, 

yetkili olarak var.  

 

AZİZ CİHAN   Bu işi takip etmek açısından çok ciddi sıkıntı yaratabilir açıkçası. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Yalnız bir öneri yapman lazım Cihan bey, ne yapacaksın 

peki? 

 

AZİZ CİHAN   İki ayrı şeyin olması gerekir diye düşünüyorum.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Öyle zaten.  

 

HALİL SENCER   Öyle zaten. Sonuçta iki farklı kişilik var. Sizin gerçek kişiliğinizden dolayı 

almanız gereken bir şifre var. Yapmanız gereken işlemler var. Bir de kurum tüzel kişiliğinden 

kaynaklı kurum adına yapılacak tebligatlarla ilgili yapmanız gereken işlemler var.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Ben aldım geçende, şirketin kanuni temsilcisi olarak, bir de 

şahıs olarak, ikisi farklı diye biliyorum ama gene de bakalım. 

 

HALİL SENCER   Üstat ikisi farklı, ama siz takipte zorlanıyorsanız, oraya yazacağınız mail 

adresine isimlerinizi yazarsınız. 

 

ARİF AYTULUN Şirket ortaklarını şirket tanıyor ama şirket ortakları almıyor şu anda.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Kanuni temsilcisi alıyor, ortak niye alsın? Ortak olmaz, 

kanuni temsilcisi. Buyurun hocam.  

 

AHMET DEMİR  Kurumlarda tebligat formu düzenlediniz ve kurumu temsil eden kişinin 

ismini yazdınız. Yani hem telefon numarasını bildirinin gelmesi için, hem de mail adresini 

yazdınız. Firma diyor ki, “benim mali müşavirime niye mail gelsin”, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Ama tebligat değil, bilgi, tebligatı yapamıyorsun değil mi? 

Tebligatı yapamazsın. Hatta bir öneri daha yapalım Ahmet hocam, bu SMS 5 günde her gün 

gitsin, ne olur, yani pahalı bir şey değil ki, hakikaten diyorum, yani bir, iki, üç, zararı yok ki. Biz 

hatırlatıyoruz devamlı “panel var, panel var” diye. Buyurun.  

 

AHMET DEMİR Mali müşavirlik sözleşmesi var, bunu doldurduğumuz zaman, bugünkü 

düzenlemelere göre mali müşavirlik sözleşmesi var veya muhasebecinin firmayla sözleşmesi var. 

Ona da bilgi gelmesini istiyoruz. Bunu yazabilir mi? 



 

HALİL SENCER   Onu öneri olarak bildireceğiz.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Onu öneri olarak bildirecekler, bu ciddi öneri, yani birkaç 

tane öneri gidebilir, SMS bir tane değil, o da bence öneri olabilir. Buyurun Talha bey.  

 

TALHA APAK Teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. E tebligat uygulaması için, tıpkı 

diğer e uygulamalarda olduğu gibi, başlangıçta bazı tartışmalar, sıkıntılar olmasına rağmen, 

günün koşullarına göre gerekli, doğru bir uygulamadır. Eninde sonunda bu uygulamalara 

geçilecek. Ancak, e tebligat uygulamasında teknik bazı sıkıntıların yanı sıra ki, teknik sıkıntılar 

çok önemli değil, zamanla uygulama aşamasına geçecektir. Hukuksal çok önemli bir sorunu var 

ki, burada da tartışma konusu olarak en öne çıkan husus o idi. Süre kavramının çok açık ve net 

olmayışı, tebligat hukukuna göre sürenin işleyişiyle ilgili çok net bir açıklama yok. Şöyle ki, bir 

defa uyarı mesajlarını bir kenara bırakırsak, onun süreyle hiçbir alakası yoktur, tamamen İdari 

bir katkı, İdare tarafından mükelleflere tanınmış bir ek hizmettir.  

Ancak, sürenin işleyişi e tebligatın kişinin kendi postası da değil. İdare’nin yaratmış olduğu, 

kurmuş olduğu Gelir İdaresi’nin portalındaki “posta kutusuna düştüğü andan itibaren” kavramı 

maalesef hukuksal olarak çok ciddi sorunlara yol açacaktır. Şöyle ki;  

Bir, mücbir sebep kavramı burada yer almamaktadır.  

 

İki, kişi artı 5 günü de koyduğumuzda 35 günlük süreyle bilgisayarı o veya bu nedenle hiç 

açamadım, onu okuyamadım, bu durumda tebligatın yapılmış olduğunu ve mağdur olduğunu 

görmekteyiz. Bu da hukuki olarak sorunlara yol açacaktır. Burada olması gereken, kişinin bu 

portaldaki postasını okuduğu andan itibaren, açtığı andan itibaren sürenin çalışması gereklidir. 

Başka türlü de mümkün değil. Buna bir açıklık getirilmesi lazım.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Talha bey ona bir ekleme yapmanız lazım, yani 

zamanaşımına kadar açmazsan ne olacak? Ona bir öneri getirmemiz lazım. Aslında güzel bir yer. 

 

TALHA APAK O zaman bu cümlenin çok açık ve net ifade edilmesi lazım, “mücbir sebep 

kavramı hariç” denilmesi lazım. Veyahut da en azından az önce sizin buyurduğunuz gibi, bu 

bilgilendirme mesajlarının belli periyotlarda 30 gün boyunca sürdürülmesi gerek.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Böyle bir öneri yapalım, biz biraz daha çalışalım, bunu bir 

öneri yapalım.  

 

TALHA APAK  Çok çeşitli nedenlerle kişiler bilgisayarını açmamış olabilir. Kendi e postası da 

değil, İdare’nin yarattığı bir portaldaki e postası denilmektedir. Oraya girecek, onu görecek. 

İdare diyor ki, “ben onu oraya gönderdiğimde süre başladı”, doğru mu? “oraya gönderdiğim 

tarihten itibaren sen gördün veya görmedin, oraya düştüğü tarihten itibaren 5 gün sonra süre 

işler” diyor. Kişi birçok nedenden dolayı, teknik veya başka nedenlerden dolayı oraya hiç 

ulaşmamış olabilir.  

 



BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Belki 5 günü biraz aşabilir miyiz? 15 olabilir mi? Değil mi 

belki bir 15 olabilir? Kanun “5 gün” diyor, belki kanunu değiştirmek lazım.  

 

TALHA APAK   ….oraya düşmesi “okundu” anlamına gelebilir mi elektronik olarak? 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Bir kanun önerisinde bulunalım biz bununla ilgili, olur, 

olmaz, bugün değişir, yarın değişir. Şunu yapmaya çalışıyor Talha bey, hep kötü niyet diye 

düşünüyoruz, ama hakikaten iyi niyetle, bir adam alamadı mı nasıl ispatlayacak., yani şak diye 5 

gün başlıyor. Ya da bu 15 gün olabilir mi? Biz de buna bir öneride bulunalım, mücbir sebep 

çalışır mı mesela.  

 

TALHA APAK  Beklentiler var ertelemeyle ilgili, uygulamanın sağlıklı yürümesi açısından bir 

arkadaşın önerdiği gibi, önce kurumlardan başlayıp, daha sonra gerçek kişilere doğru bunu 

yaymak daha sağlıklı bir sonuç doğuracaktır.  

 

HALİL SENCER   Buradaki önemli nokta, 5 güne bence çok takılmamak lazım, 5 gün süresinin 

azlığı, çokluğu, yani 5 gün, sadece İdare’nin üzerine hüküm ifade etmesi için kullandığı bir 

cümle, 15 gün sonra için, 20 gün sonra için, o önemli değil ki, sonuçta sizin bir işlem yapmak 

için süreniz var. O, 5 gün aslında mükellefler açısından bakıldığında işlem yapmak için 

ekstradan kazandığı bir 5 gün, o zaman ne oluyor? 35 güne çıkmış oluyor.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Değerli hazirun biz bunu yapalım önerimizi, Oda olarak 

gönderelim. Belki “mücbir sebep” maddesine bir öneride bulunabiliriz elektronikle ilgili. 

Arkadaşlar biz de yazalım biraz yani. Evet, Mehmet Bey buyurun.  

 

MEHMET GÜLTEKİN  Ben elektronik tebliğin tanımında geçen “Vergi Usul Kanunu ve 

Vergi Usul Kanununun 456 Numaralı Tebliğine göre yapılan tebliğ” cümlesinin kapsam 

açısından biraz kısıtlı olduğunu, esasında vergi hukukunun tamamı için bu sistemin 

getirilmesinin daha doğru olacağını ifade edecektim.  

Arkadaşlarımız söylediler şimdi, ödeme emri için süre ne kadardır diye, Halil beyin de ifade 

ettiği gibi, Amme Alacakları Kanununa göre yapılacak tebligatlar elektronik tebligat şeklinde 

olmayacak bu durumda, normal Tebligat Kanununa göre yapılacak tebligat olacak.  

 

HALİL SENCER   Olacak Üstat yani. 

 

MEHMET GÜLTEKİN  Şimdi bakın tanımlamaya, kanuna bakın, Vergi Usul Kanununa ve 

456 Numaralı Tebliğine göre yapılacak tebliğlerden söz etmiş. Tebligat Kanunundan ve diğer 

vergi kanunlarından özellikle Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunundan söz etmemekte, 

dolayısıyla bu kanuna göre yapılacak tebligatlar elektronik tebligat kapsamında olmaması 

gerekir hukuken. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir.  

 

İkincisi, İsmail beyin de ifade ettiği SMS ve mail ile ilgili tereddütlerin bir kanun düzenlemesine 

tabi tutulması lazım. Bu şekilde bunun hiçbir geçerliliği yok ve hukuki geçerlilik olması için, 

sadece tebliğde değil, kanunda da bunların yer alması gerekir.  



 

HALİL SENCER  Ama onun kanuni bağlayıcılığı yok ki, Sadece uygulamada bir kolaylık 

sağlamıştır.  

 

MEHMET GÜLTEKİN Kanunda düzenleme yapılmasının yararını ifade ediyoruz, teşekkür 

ederim.  

 

ADEM ÖZZAİM Sayın konuşmacılara teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ben de mücbir 

sebebe takılıyorum ama onun ötesinde mücbir sebep maddesi şu anda çok eski kaldı.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Tamam, biz öneri yapalım haklısın.  

 

ADEM ÖZZAİM  Şimdi teknolojik olarak demin bahsettik 7 günlük ödeme süresi, ödeme emri 

çıktı, 30 günde itiraz etme. Şu anda ben yeni sistemde beyanname yüklemeye kalktığımda 

yükleyemiyorum. Eski İnternet Vergi Dairesi’nin, oradan internete yüklüyorum. Sistemde bir 

sıkıntı var.  

 

HALİL SENCER   Şu an iki sistem de kullanılıyor.  

 

ADEM ÖZZAİM  İkisi kullanılıyor ama yeni yüklemeleri almıyor, eskiye gidiyorum, eskiden 

giriliyor beyanname. Şimdi benzer bir olayın olmayacağı, ya da sistemin nasıl çalışacağını 

bilmiyoruz. Diyelim ki memur arkadaş sisteme tebligatı girdi, acaba orada bir düğmeye basıp, 

“bu bildirilsin mi” diyecek. Bize bildirilmedi, diyelim ki bu SMS ve mail’le. Yeni sisteme 

sürekli bir şekilde geçildiyse,  

 

HALİL SENCER   Sistem şöyle işleyecek; Vergi dairesi müdürü bir elektronik posta 

düşürecek. Daha sonrada sistemde Gelir İdaresi’nin portalından geçtikten sonrada bu elektronik 

posta mükellefe bilgilendirme notu gidecek, SMS yoluyla veya mesajla, sistem bu şekilde, tabii 

ki otomatik. 

 

Şimdi; daha öncesinde de bazı durumlarda Gelir İdaresi’nin sisteminde problemler çıkıyordu. 

Onlar süre uzatmaları yapıyordu. Bu konuda da Gelir İdaresi’nin çok katı olacağını 

düşünmüyorum ben, hani süre içerisinde elektronik bir problem olduğu zaman, illa ki de bunlara 

ilişkin tedbir alacaktır.  

  

A.TAHİR PEREK Ticari kazanç dolayısıyla mükellef olan kişi bu sisteme tabi mi? Diğer arizi 

olarak yapılan değer artışı kazançları, vesaire menkul sermaye iradı sahibi tabi değil anladığım 

kadarıyla.  

 

HALİL SENCER   Evet, şu an zorunlu değil onlar.  

 

A.TAHİR PEREK  Şimdi şöyle bir durum oluyor, çok pratikte olmadığı için söylüyorum. Yani 

bir gayrimenkul ertesi sene bir daha satarsan ticari kazanç oluyor. Şimdi bunun hakkında 



herhangi bir not yok. Ne zaman başlayacak? Adam mahkemeye başvuruyor. Belki kazanıyor 

davayı.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Yani İdare tüccar olduğunu söylüyor, ticari kazanç olduğunu, 

ama daha hukukta belli değil. Ne olacak? Evet, güzel.  

 

A.TAHİR PEREK Yani ne zaman girecek, ne zaman çıkacak? Her defasında kaydını mı 

sildirecek? Bu konuda bir boşluk varmış gibi geldi bana. 

 

MUAMMER ÖZKOCA Sayın konuklarımıza teşekkür ediyorum bilgilendirdiler. Özellikle  

kendilerini bu tebliğin düzenlenme muhatabı olarak almamalarını söylüyorum. Çünkü siz burada 

bizi bilgilendirdiniz, teşekkür ederiz.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Evet, bravo, güzel, tebliği savunmayın diyorsun. Ama biz de 

ısrarla tebliği dövüyoruz yani. Bunun hiç ortası yok mu? 

 

MUMAMMER ÖZKOCA 7201 Sayılı Tebligat Hukukunu da önemli bir yere sayın. Sadece 

kanun metni olarak değil, tüzüğü var, yönetmeliği var, tebliğleri var. Yani bir tane tebligatla 

“ben yaptım” dediğiniz zaman, hukukun tamamen dışına çıkmış oluyoruz. Bunun ciddi olarak 

tartışılması gerekir. Bir de şu anda söyleyeyim size. Mükellefler bu konuda eğitim almamışlardır. 

Uygulayan kurum da bu konuda mükellefe eğitimde bulunmamıştır. Bu nedenle bunların bilgi 

kabul edilmesi hukuka uyarlı değildir, dolayısıyla ret edilmesi gerekir diye sonuç kısmına ben de 

bunu yazabileceğimi…. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Ama kurumlar için söyleme. Öneriyi güzel yaptık, yani şu 

esnaf için filan birazcık yumuşatalım, uzatalım, ama kurumlarda bir itirazımız yok. Başa gelen 

çekilecek, evet.  

 

MUAMMER ÖZKOCA Başka bir şey daha, burada iş günü mü söz konusu, şimdi orada da 

büyük bir sorun var. İş günü olarak alınması gerekir. Bunu takip ettiğiniz zaman, orada büyük bir 

hukuki çıkmaza giriyoruz. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.  

 

İkincisi de, 371’i nasıl işleteceksiniz? Kaçak ve kaybı körüklüyoruz gibime geliyor, “bak 

vatandaş ben sana ceza yazacağım, yazdım bile hatta senin haberin bile yok, ama sen duymamış 

gibi yap, 371’den yararlan” diyebilir miyiz? Teknoloji kullanmak da sıra geldiğinde akıl dışılıktır 

ama, zorlama yok.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Dört arkadaşın söz hakkı var. Önce hanımefendiye verelim, 

Ayten hanıma. Çok süratle alalım lütfen ve Halil beye de konuşma sırası kalsın. Değerli hazirun 

son beş dakika daha muhafaza edelim sükûneti.  

 

AYTEN HANIM Hemen hemen bütün sorular soruldu aslında. Şimdi ben başka bir şey 

söylemek istiyorum. Çünkü burada İdare var karşımızda, canlı olarak İdare var. Biz de dışarıdan 

gelen insanlar olarak yaşadığımız sorunlar var. Bunları aktarmak çok önemli, ama bu, bu 



metinler yasalaşmadan önce olması çok daha önemli bence. Yani bunu ya bir periyoda bağlayıp, 

böyle bir düzenleme yapılmak isteniyorsa, hani metin olarak yazarak değil de, bir görüş 

bildirerek değil de, bire bir, bu şekilde, 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  Bir antreman aşaması olsa mesela.  

 

AYTEN HANIM Böyle bir şey düzenlemeyi düşünüyorsa, İdare ondan önceki bir hafta böyle 

bir toplantı yapılıp, bu sahadaki sorunları aktarmakla onları metin haline getirmek çok daha 

yararlı olacaktır.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    Platform olarak işte onu yapmaya çalışacağız, imkanlar 

ölçüsünde. 

 

AYTEN HANIM  Ama İdare’yi karşımızda görünce Üstat, bu çok daha canlı oldu. Bunun çok 

büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.  

 

SEYFETTİN ALİOĞLU Bu gelecek olan elektronik tebliğlere, kısa da olsa cevap verme 

hakkımız var mı bu portal üzerinden? Cevap verilebilir mi? 

 

HALİL SENCER   Yok, hayır, öyle bir şey yok.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK  İnteraktivite yok, öyle bir şey yok maalesef. Ama bu iyi bir 

şey, bu öneriyi alalım.  

 

SEYFETTİN ALİOĞLU Yani bu düzeltme beyannamelerinde küçük bir not istiyor Maliye, 

fazla cümle tutmamak şartıyla. Şifre alınabilir oradan.  

Şimdi Tebligat Kanununun 13’üncü maddesi, 3’üncü şahıslara yapılan tebligatı düzenleyen 

madde. Bu maddede diyor ki, “bu şahıslar iş yerinde değil de burada yapılacak tebligat, buradaki 

memur ve müstahdemlere de yapılmış sayılır” diyor. Yani onların da almasıyla bu tebligat, 

hukuki anlamda yapılan tebligat sayılıyor. Oysa bizim e tebligat’a geldiğimizde aslında biraz 

kanuni temsilciyle sınırlandırmış oluyoruz. Oysa Tebligat Kanunu daha genişletici bir yorum 

yapmış, üstelik kanunun kendisi, memur ve müstahdemlere yapılan tebligatı da burada kabul 

etmiş. Şimdi benzer bir düzenlemeyi, daha genişletici bir yorum olarak bizim de e tebligata 

aslında taşımamız lazım. Sadece kanuni temsilcilere yapılan tebligat anlamında değil, ama belki 

memur ve müstahdeme kadar, yani benzer tanımlar içerecek şekilde, 

 

HALİL SENCER   Yani bilgi mahiyetinde diyorsunuz değil mi? 

 

ALİ BEY  Evet, 13’üncü madde tebligatı düzenleyen madde, bilgilendirme maddesi değil. Yani 

buradaki Borçlar Kanunundaki vekâletin içerisinde isterse, yani konuyu açmıyorum. Sadece 

Tebligat Kanununda diyor ki, “memur ve müstahdemlere yapılan tebligatta da bu tebligat 

geçerlidir” diyor. Şimdi bu tarafa geçiyoruz e tebligat’a, “bizim kanuni temsilciye yapılan 

tebligat” diyor. Şimdi burada bir sınırlandırma var. Evet, vergi güvenliği anlamında belki doğru 



olabilir, belki güvenlik müessesesi anlamında doğru olabilir ama sınırlandırıcı bir norma gidiyor 

kanun.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Mükellefin lehine ama bu, pratik bir durum yani.  

 

ALİ BEY   Pratik bir durum derken, olmayabilir de.   

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Pratik bir durum olmayabilirde, aynen.  

 

ALİ BEY  Yani bu tebligatın, kanuni temsilci bir şekilde ulaşamamışsa daha geniş anlamda bilgi 

sahibi insanlarla ulaşması sağlanabilir.  

 

VEHBİ KARABIYIK   Eskiden böyle vardı, elektronik bunu ortadan kaldırdı.  

 

HALİL SENCER   Bununla ilgili şunu söyleyebilirim; Önceki düzenleme, yani şu an zaten 

Vergi Usul’de de olan düzenleme, yani bir çıkmaz olduğu durumda ben seni gerekirse iş için de 

kullanırım” diyor. Böyle bir hüküm ifade ediyor. Zaten muhatabım direkt kanuni temsilci, ama 

şu olabilir belki. Öneri olarak da biz bunu not ettik. Hani bilgilendirme anlamında vereceği başka 

bir adrese de tebligat yapılabilir, gönderilebilir onun bir örneği.  

 

DİNLEYİCİ  Şimdi bir defa bu yeni elektronik tebligatın en iyi taraflarından bir tanesi de, bu 

tebligata ilişkin sakıncalarını ortadan kaldıran bir tarafı var, yani doğrudan muhataba tebliğ 

bakımından. Çünkü hala elimizde bir vaka var. Yani 2 trilyon TL alan memur, o tebligat zarfını 

ilgililere iletmeyi unutmuş. Şimdi dolayısıyla bu bakımdan bir başkasına, müstahdemlere, 

şunlara, bunlara çalışanlara da ayrıca bilgi notu dahi olsa, bunun sorumluluk hukuku açısından 

sonuçları var. Şimdi bu ödevini yapmadı. Mali müşavir diyelim ki mükellefe bildirmedi. Yani 

bunun sonuçları bildirsen de olur, bildirmesen de olurla kalmaz. Bunun sonuçları var. Haksız 

olaylara neden olabilir. Dolayısıyla esas olan muhataptır diyorum.  

 

HALİL SENCER   Şöyle olur; Zaten öyle bir sistem uygulanacaksa onunla ilgili gerekli 

bildirimler, gerekli izinler alınır mükelleften ona göre yapılır.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   

 

Evet, son söz Ertan beyin. Vahap bey sen söz hakkını kullanacak mısın? 

 

VAHAP ADIYAMAN Ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Gelir Vergisi mükelleflerinin 

özellikle gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerinin mutlaka ertelenmesi lazım.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK    Evet, çok güzel. Buyurun Ertan bey. 

 

İBRAHİM ERTAN PAKER Maliye temsilcilerine çok teşekkür ederiz. Ben genel bir şey 

söyleyeceğim kapanış olduğu için. Sizden, sistemden bir tebliğ taslağı geliyor ve altında da 

“önerileriniz varsa bildirin” deniliyor. Biz de öneri bildiriyoruz. Sonra tebliğ aynen çıkıyor. Bize 



bir şey gelmiyor. Teşekkür ederiz, şöyledir, böyledir denilmesinden vazgeçtim. Çünkü dalga 

geçiliyor gibi. Bunu da ilgili yere lütfen iletin, alay ediyorlar insanla.  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Evet, çok güzel, Platform olarak size iletiyoruz, yani 

Platform “halk” demek aslında. Efendim değerli Platform üyeleri çok teşekkür ederiz, o kadar 

katkınız oldu, o kadar verimli oldu ki bu toplantı. Fakat şimdi müsaade ederseniz, bu toplantının 

böyle verimli geçmesine sebep olan sayın konuklarımızı hep birlikte bir alkışlayalım. Sayın Halil 

SENCER’e ve sayın Selçuk GÜRBÜZ’e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz bunu 15 – 20 

dakikada bitiririz diye düşünüyorduk, iki saat oldu. Demek ki çok konu var, birçok kişi de söz 

alamadı, söyleyemedi, ifade edemedi, ama ana konular ifade edildi. Kusura bakmayın Yahya 

bey, buyurun.  

 

YAHYA KIZILGÖK Zaten pek çoğu söylendi de, ödeme emri hakkında bir açıklama istiyoruz. 

Kapsama giriyor mu? 

 

HALİL SENCER   Yani ödeme emrinin tebliğ edilmesini mi? Kapsama giriyor. Şu an Vergi 

Usul Kanunu…  

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK Şöyle özetleyebilir miyiz, tebligat yapıldı kabul edildikten 

sonra, kendi kanunları normal işliyor, öyle mi kabul edeceğiz? 

 

NİHAT UZUNOĞLU  Şimdi Mehmet beyin söylediği aslında önemli bir konu 107/A’da Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek evraklardan bahsediyor. Ancak, 6183 Sayılı 

Kanunun 8’inci maddesinde tebligat açısından Vergi Usul Kanununa atıfta bulunuyor. 8’inci 

maddedeki düzenleme otomatik olarak 6183 sayılı Kanuna göre yapılacak işlemleri de VUK 

kapsamına alıyor. Dolayısıyla ödeme emirlerinin de bu kapsamda tebliğ edilmesine bir engel 

bulunmamaktadır. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Yani ödeme emirleri bu şekilde tebliğ edilmeyecek mi? Onu 

mu söylüyorsunuz?  

 

NİHAT UZUNOĞLU  Hayır tam tersine, ödeme emirlerinin de e-tebligat kapsamında olmasına 

yasal bir engel bulunmadığını söylüyorum. 

 

BAŞKAN VEHBİ KARABIYIK   Efendim çok teşekkür ediyoruz, afiyet olsun.  

 

 

 

 

 

 


