
 

 

 

Gümrük İşlemlerinde E-Tebligat Uygulaması 

Başladı 
 

Özet 

25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 

göre tebliği gereken evrakın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 107/A maddesine göre Maliye Bakanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan teknik altyapı üzerinden, gümrük yükümlülüğünü 

yerine getirmekle sorumlu kişiler, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres 

kullanma zorunluluğu getirilenler ve Tebliğ’de sayılı diğer muhatapların elektronik adreslerine 

tebliğ yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Elektronik tebligat uygulamasına ilişkin ilk olarak 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğ ile düzenlemeler yapılmış, 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren, tebliğe elverişli elektronik 
adres kullanma zorunluluğu getirilen vergi mükelleflerine, vergi/ceza ihbarnameleri elektronik 
tebligat vasıtasıyla tebliğ edilmeye başlanmıştır.  

Elektronik Tebligat Sistemi, muhatapların elektronik tebligat adreslerine tebliğ yapılmasıdır. 
E-tebligat yapıldığından, sisteme dahil olmak için doldurulan Elektronik Tebligat Talep 
Bildiriminde yazılı elektronik posta adresi ve/veya cep telefonu numarasına gelen bilgilendirme 
ile haberdar olunmaktadır. Gelen bildirim üzerine sisteme giriş yapılıp e-tebligata konu 
belgeler ile bu belgelerin gönderim tarihleri ve tebliğ tarihlerine ulaşılabilir.  

1 Sıra No.lu Elektronik Tebligat Genel Tebliğ’in amacı ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve 
Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakların elektronik ortamda 
tebliğ edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  

Tebliğ uyarınca; 

 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu 
bütün kişiler, 

 Maliye Bakanlığınca kendilerine elektronik tebligat adresi kullanma zorunluluğu 
getirilenler, 

 Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri 
ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, 

elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Sisteme dahil olmak zorunda olanların 
dışındakiler de isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edebilirler. 

Elektronik Tebligat Sistemi için gereken kullanıcı kodu, parola ve şifre Gelir İdaresi Başkanlığı 
teknik altyapısı üzerinden oluşturulacağı için sisteme dahil olmak üzere Elektronik Tebligat 
Talep Bildiriminin Başkanlığa yapılması gerekmektedir. 

Elektronik imzalı tebligatın muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 
beşinci günün sonunda evrak tebliğ edilmiş sayılır. 

Elektronik tebligat adresi; 

 Tüzel kişilerde ticaret kaydının silindiği, nevi değişikliği ve birleşme tarihleri itibariyle, 
resen, 

 Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölüm veya gaiplik karar tarihi itibariyle, idarenin tespiti 
veya mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine bildirimleri sonucu, 

kapatılır. 

 
GSG Hukuk - Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı 

www.gsghukuk.com Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok Kat:4 34357 Akaretler Beşiktaş/İstanbul

 

http://www.gsghukuk.com/


 

 

Yukarıda sayılı haller dışında, zorunlu ya da isteğe bağlı olarak sisteme dahil olan 
muhatabın sistemden çıkması mümkün değildir. 

Muhatapların yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır; 

 Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde tam ve doğru olarak Başkanlığa 
beyan etmek, 

 Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç 
değişiklik tarihinde Başkanlığa bildirmek, 

 Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, 

 Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan 
kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle 
paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamak, 

 Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan 
kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin 
eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal Başkanlığa bilgi vermek. 

Maliye Bakanlığı tarafından sistemi kullanma zorunluluğu getirilenler hariç, Elektronik 
Tebligat Sistemini kullanmak zorunda olanlar Tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında, 
4458 sayılı Kanun madde 241 uyarınca, (01.01.2018 tarihi itibariyle) 105,oo TL. usulsüzlük 
cezası uygulanır. 

Tebliği gereken evraklar, Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğ uyarınca tebliğ 
edilebileceği gibi, Tebligat Kanunu’nda düzenlenen diğer tebligat hükümlerine göre de 
tebliğ edilebilir. Ancak sistem üzerinden tebliğ edilen evrak için ayrıca kağıt ortamında 
tebliğ yapılmayacaktır.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 20 kapsamında zamanaşımı süresi dolmuş veya 
dolmasına 10 günden az süre kalan belgelerin tebliği için Elektronik Tebligat Sistemi 
kullanılmayacaktır. 

Tebliğ ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Tebliğ’in uygulanmasını temin amacıyla 
tedbirler alma ve özel, istisnai, zorunlu durumlar ile Tebliğ’de yer almayan hususlarda 
inceleme yapıp sonuçlandırma yetkisi verilmiştir. 

Tebliğ hükümleri 1 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
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