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ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA 
NO:1) TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK 
YAPILDI. 
 
 
Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı 
kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince 
düzenlenen elektronik tebligatlara ilişkin usul ve esaslar 
25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1)”nde 
(Tebliğ) düzenlenmiştir. 
 
Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen tebligatlar, Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı 
mükelleflere bu sistem aracılığı  ile   İnternet Vergi 
Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve 
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr)/E_TEBLİGAT) 
bölümünde sunulmaktadır. 
  
E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik 
ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda 
tebliğ edilmiş sayılmaktadır. 
 
Tebliğ’de, 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan  “Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra 
No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)” 
(Değişiklik Tebliği) ile bazı değişiklikler yapılmıştır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24345&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
https://intvrg.gib.gov.tr/
https://intvrg.gib.gov.tr/
https://ivd.gib.gov.tr/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-11.htm
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Değişiklikler yayım tarihi olan 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup kısaca 
aşağıdaki gibidir: 
 
 

1. Tebligatların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği yöntemi 
devam etmekte olup Ticaret Bakanlığı tarafından 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu kapsamında yapılan tebligatların da 
bu şekilde yapılacağı açıklaması ilave edilmiştir. 

 
2. Tebliğ’de mevzuat güncellemeleri yapılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

Ticaret Bakanlığının şimdiki adları ilgili yerlerde değiştirilmiştir. 
 

 
Değişiklik Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Saygılarımızla, 
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