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ÖZET 
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TEBLİGAT USULÜ 

Ertuğrul SADIÇ 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Haziran/2016 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yakup GÖNEN 

 
 

 Vergi hukukunda tebligat konusu son derece önem taşıyan bir konudur. Vergi 
idaresince hesaplanan bir vergi alacağı muhatabına usule uygun olarak tebliğ 
edilmelidir. Aksi takdirde alacağın kesinleşmesi aşaması olan tahakkuk ve tahsil 
sürecine geçilemeyecektir.  

 Tebliğ işleminin kanunun öngördüğü usulde yapılması gerekir. Türk 
hukukunda tebligata ilişkin genel kanun 7201 sayılı Tebligat Kanunu'dur. Ancak bu 
kanunda mali tebliğlerin kendi özel kanunlarında yer alan hükümlere göre yapılacağı 
belirtilmiştir. Vergilendirme süreci ile ilgili olup hüküm ifade eden tüm belgeler 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan hükümlere göre tebliğ edilmelidir. 
 Uygulamada genel olarak tebliğ vazifesi ile görevli memurlar hem Tebligat 
Kanunu'na göre hem de Vergi Usul Kanunu'na göre tebliğ gerçekleştirmektedir. 
Ancak çoğu zaman bu iki kanun hükümleri karıştırılmaktadır. Özellikle mali 
tebliğlerin Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi yanılgısına 
düşülmektedir. 

 Bu çalışmada Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ düzenlemeleri ayrıntıları 
ile açıklanmıştır. Danıştay kararları kapsamında uygulamada yaşanan sorunlara 
değinilmiştir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelerin Tebligat Kanunu 
hükümleri ile karşılaştırılması yapılarak her iki kanun arasındaki farklılıklar ortaya 
konulmuştur. 
 

Anahtar Sözcükler: Tebliğ, Vergi Hukukunda Tebliğ, Tebligat Kanunu, Vergi Usul 
Kanunu.  
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ABSTRACT 
NOTIFICATION PROCEDURE FOR TAX DISPUTE 

Ertuğrul SADIÇ 

Ondokuz Mayıs University, Institute of Social Sciences 
Department of Public Law, M.A., June/2016 

Advisor: Asst. Assoc. Dr. Yakup GÖNEN 
 

  
 Notification in tax law is of significant importance. Taxes calculated by the 
tax administration must be duly notified to the addressee. Otherwise it is not possible 
to proceed to the final stages of tax claim which are realization and collection. 

 Notification process must be performed in a way that is prescribed in 
notification law (no: 7201), which is the general law on notification matters. 
However this law indicates that fiscal notifications are to be made according to the 
provisions in their specific law. All the normative document relevant to the taxation 
process must be notified pursuant to the provisions in the tax procedural law (no: 
213).  

 In practice, notifications are performed by the officials according to the both 
notification law and tax procedural law. However provisions of these two laws can 
be mixed. Especially fiscal notification wrongfully made according to provisions in 
notification law.  

 In this paper, regulations of notification in tax procedural law will be explain 
in detail. Problems faced in practice will be touched upon in the light of case law of 
the Council of State. Besides, differences in tax procedural law and notification law 
will be underlined by making comparison of these two laws.  

 
Keywords: Notification, Notification in Tax Law, Notification Law, Tax Procedural 
Law. 
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GİRİŞ 

 

 Vergilendirme yetkisi devletin ülkesi üzerindeki egemenlik alanına 

dayanmaktadır. Anayasanın 73. maddesine göre vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Bu açıdan vergilendirme 

yetkisi yürütme organının tasarrufunda bulunmayan, ancak yasama organı tarafından 

düzenlenebilecek olan bir yetkidir.  

 Düzenlenmesi ancak kanunla mümkün olan vergiye ilişkin süreç genel olarak 

tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Kanunun 

belirlediği durumların geçekleşmesi suretiyle doğan bir vergi alacağı öncelikle 

miktar olarak hesaplanmakta ve akabinde ilgilisine tebliğ edilmektedir. Vergi 

alacağının kesinleşip tahsil edilebilmesi için tebliğinin usule uygun gerçekleştirilmesi 

gerekir.  

 Tebligat, hukuksal bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili 

makamın, kanunun öngördüğü esas ve usullere uygun bir biçimde elektronik ortam 

da dâhil olmak üzere yazı veya ilan yoluyla yaptığı belgeleme işlemidir. 

Vergilendirme sürecinin yukarıda değinilen hususiyeti bakımından kanunkoyucu 

vergilendirmeye ilişkin olup hüküm ifade eden belgelerin tebliğine ilişkin ayrı 

düzenleme getirmeyi tercih etmiştir. Bu düzenlemeler Tebligat Kanunu'nda yer alan 

düzenlemelerden birçok açıdan farklılık arz etmektedir. Vergi hukukunda geçerli bir 

tebliğin gerçekleştirilmesi için bu düzenlemelerin çok iyi bilinmesi gerekir.   

 Ülkemizde tebligat işlemleri genel olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca yapılmaktadır. Tebligat Kanunu'nun "Hususi Hükümler" başlıklı 

bölümünde üç çeşit tebliğden bahsedilmiştir. Bunlar kazai tebligat, idari tebligat ve 

mali tebligattır. Mali tebligat vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin olup hüküm ifade 

eden her türlü belge ve yazıları içeren tebligattır. 

 Kazai ve idari tebligat Tebligat Kanunu'nda yer alan hükümler uyarınca 

yapılmaktadır. Ancak Tebligat Kanunu'nun 51. maddesinde mali tebliğlerin kendi 

özel kanunlarında açıklık bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu’nun genel 

hükümleri uyarınca yapılacağı düzenlenmiştir. Bu doğrultuda mali tebliğlerin 
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yapılmasında Tebligat Kanunu hükümleri değil, kendi özel kanunlarında yer alan 

düzenlemeler uygulanacaktır. 

 Mali tebliğlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usullere 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu'nda yer verilmiştir. Kanunda vergilendirmeye ilişkin olup hüküm ifade eden 

tüm belgelerin bu kanunda yer alan tebliğ düzenlemeleri uyarınca tebliğ edileceği 

belirtilmiştir. Vergilendirme işlemlerinin tebliğinde genel kanun olan Tebligat 

Kanunu'nun uygulanması ancak Vergi Usul Kanunu'nda açıklık bulunmadığı 

durumda söz konusu olacaktır.  

 Bu kapsamda çalışmamızda tebliğin hukuki niteliği ortaya konularak 

tebligatın önemi üzerinde durulacak ve mali tebliğlere ilişkin Vergi Usul Kanunu'nda 

yer alan tebliğ düzenlemeleri ayrıntılı şekilde açıklanacaktır. Uygulamada tebliğ 

vazifesi ile görevli olanlar tarafından sıklıkla Tebligat Kanunu'ndaki hükümler ile 

Vergi Usul Kanunu'ndaki tebliğ hükümleri karıştırıldığından, her iki kanunda yer 

alan hükümler genel olarak karşılaştırılarak benzer ve farklı düzenlemelerin neler 

olduğuna değinilecektir. Ayrıca hangi hallerde Vergi Usul Kanunu'nda açıklık 

bulunduğu ve açıklık bulunması halinde Tebligat Kanunu'nun uygulanıp 

uygulanamayacağı açıklanacak, Tebligat Kanunu'nun uygulanabilir hükümlerinin 

hangileri olduğu belirtilecektir.  

 Çalışmamızda öncelikle tebliğ kavramının hukuki niteliği ve çeşitlerinin neler 

olduğu açıklanacaktır. Akabinde Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ 

düzenlemeleri ayrıntıları ile anlatılacaktır. Bu kapsamda Danıştay kararları ışığında 

mali tebliğlerin usulünde gerçekleştirilen hataların neler olduğu üzerinde 

durulacaktır. Ayrıca Tebligat Kanunu'ndaki düzenlemelere kısaca değinilecek Vergi 

Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu arasındaki farklılıklara yer verilecektir. 

Bu doğrultuda çalışmamızda vergilendirme aşamasında önemli sonuçlar 

doğuran tebliğlerin Vergi Usul Kanunu'nda yer alan düzenlemeler uyarınca nasıl 

yapılacağının açıklanması, özellikle Tebligat Kanunu'ndan farklılıkların neler 

olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır.    
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BİRİNCİ BÖLÜM   

TEBLİĞ KAVRAMI VE TEBLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 
1.1. Tebliğ Kavramı 

Tebliğ terimi, Arapça ulaşma, varma, erme anlamlarına gelen buluğ 

kökünden gelmekte olup kelime anlamıyla iletme, duyurma, bildirme, ulaştırma, 

haber verme anlamlarına gelmektedir.1 Tebligat ise, tebliğ kelimesinin çoğulu olup 

hukuki bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın yasa ve 

yöntemine uygun bir biçimde yazı ile veya ilanla yaptığı bildirim işlemidir.2 

Hukuken tebligat, belirli hukuki işlemlerin bunların hukuki sonuçlarından 

etkilenmesi amaçlanan ilgili kimselere yetkili makam tarafından veya onun 

aracılığıyla kanuni şekilde bildiren ve bu bildirimin muhatabına ulaşmış 

bulunduğunu veya ulaşmış sayılabilmesi için gerekli kanuni koşulların yerine 

getirildiğini belgeleyen bir hukuki işlemdir.3 

1.2. Tebliğin Hukuki Niteliği 

 Tebliğ, hukuki bir işlemdir. Ancak, tebliğ kendi başına sonuç doğuran, nihai 

bir hukuki işlem değil; uygulamaya yönelik idari bir işlemdir.4 Tebliğ, ilgililerin 

haklarında hukuki sonuç doğuran işlemlerden haberdar olmalarını sağlayan usuli bir 

işlemdir. Bu itibarla, tebliğ işlemi ilgililerine duyurulmasına aracılık ettiği asıl idari 

işlemden ayrılamaz. Nitekim yalnızca tebliğ işlemine ilişkin tebliğ alındısının iptali 

istemiyle açılan davalarda, tebliğ alındısının kesin ve yürütülebilir bir işlem 

olmadığından bahisle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmektedir.5  

                                                
1 İbni Manzur, Lisanü'l Arab c. 1, Kahire: Mısır Daarül Maarif Yayınları, H. 1119, s. 346. 
2 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara: Seçkin Kitabevi, 1985, s. 704. 
3 Erdoğan Moroğlu ve Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku I. Kitap Kazai Tebligat Cilt 1 Genel İlkeler 
ve Adli Tebligat, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1985, s. 4. 
4 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 2006, s. 
103. 
5 Bu konuda Diyarbakır Vergi Mahkemesi nezdinde tebliğ alındısının üzerinde yazan ihbarnamelerin 
tebliğ alındısı içeriğinde yer almadığından bahisle iptali istemiyle açılan bir davada, tebliğ alındısının 
“icrailik” özelliği bulunmadığı, bu nedenle idari davaya konu edilecek nitelikte kesin, yürütülmesi 
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 Tebliğ, bir idari işlemin hukuk âleminde var olabilmesinin ilk koşuludur. 

Hukuk âleminde sonuç doğurması nedeniyle tebligat hep önemli bir konu 

olagelmiştir.  

 Doktrinde tebligat genellikle dava teorisi açısından esas itibariyle bir "tevsik 

işlemi" olarak tanımlanmıştır. Eski tarihli bir Danıştay kararında6 tebligat, hukuki bir 

işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak için yetkili makamın kanuni 

şekilde ve yazı veya ilan ile yapacağı belgeleme işlemi olarak tanımlanmıştır.7 

 Şüphesiz bir vatandaşın en doğal hakkı, hukukunu etkileyecek işlem ve 

olaylardan haberdar olma hakkıdır. Hak arama özgürlüğü ve savunma hakkının 

kullanılabilmesini sağlayan en önemli araçlardan biri olan tebligat, sadece muhatabın 

bir hukuki işlemden haberdar edilmesinden ibaret olmayıp, aynı zamanda bu işlemin 

kanunda belirtilen koşullara uygun olarak yerine getirildiğinin belgelendirilmesidir.8 

 İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunun 

hüküm altına alındığı Anayasa'nın 125. maddesinde idari işlemlere karşı açılacak 

davalarda sürenin "yazılı bildirim" tarihinden başlayacağı belirtilmiştir. Yazılı 

bildirimden anlaşılması gereken tesis edilen işlemin usule uygun olarak tebliğ 

edilmesidir. Kamu gücü kullanma yetkisine sahip bulunan ve bundan dolayı kişilerin 

haklarını ihlal etme olasılığı olan idarenin idari işlemler ile sebep olduğu hak 

ihlallerine karşı tanınan dava açma hakkının kullanılması için tanınan süre "yazılı 

bildirim" tarihinden yani işlemin tebliğ tarihinden başlar.9 Bu kapsamda Anayasa'nın 

125. maddesi kapsamında tebliğin hukuki niteliği işlemin yazılı olarak 

bildirilmesidir. 

 Anayasa'da yer almamakla birlikte kanunlarda özellikle 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 10. maddesinde idari makamlara yapılacak 

başvuruların zımnen reddedilmesi hususu düzenlenmiştir. İlgililerin haklarında idari 

davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara 
                                                                                                                                     
zorunlu bir işlem olmadığından bahisle davanın incelenmeksizin reddi yönünde karar verilmiştir. 
(Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 18.12.2015 tarih ve E:2015/1341; K:2015/1573 sayılı kararı, Uyap: 
15.01.2016). 
6 Danıştay 6. Dairesi'nin 27.03.1968 tarih ve 461/838 sayılı kararı. 
7 Moroğlu ve Muşul, Tebligat Hukuku I. Kitap Kazai Tebligat Cilt 1 Genel İlkeler ve Adli Tebligat,   s. 
4. 
8 Memduh Aslan, “Vergilendirmede Tebligat Sorunları: Muhatabın Adreste Yokluğu”, Mali Hukuk 
Dergisi, sy. 112, c. 10, 2014, s. 3. 
9 Yakup Gönen, "Hak Arama Özgürlüğü Bağlamında Tam Yargı Davasındaki Usul ve Sürelerin 
Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davası İle Karşılaştırılması", İnönü Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, c. 7, sy. 1, 2016. 
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yaptıkları başvurulara altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek kanunen 

reddedilmiş sayılır.10 İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi 

içinde yargı mercileri nezdinde dava açabilirler. 2577 sayılı kanun, idare hukuku 

doktrini ve Danıştay içtihatları idari başvurular karşısında idarenin sessiz kalmasının 

“zımni ret” olarak nitelenen bir idari işlem sayılacağını öngörmektedir.11 Burada 

dava açma süresini başlatan olgu başvurunun zımnen reddedilmesidir.  

1.3. Hukuksal Dayanaklarına Göre Tebliğ Çeşitleri 

 Hukukumuzda tebliğ kural olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile getirilen 

düzenlemeler uyarınca yapılmaktadır. Tebligat Kanunu Türk hukukunda tebliğ 

işlemlerini düzenleyen bir genel yasa olarak yer almıştır.12 Nitekim Tebligat 

Kanunu'nun13 birinci maddesinde şu düzenlemeye yer verilmiştir: 

  "Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel 
bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il 
özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler 
tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun 
hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya 
memur vasıtasıyla yapılır." 

 Bu düzenleme uyarınca, kazai merciler yani yargı birimleri ile genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri, bağımsız idari otoriteler olan düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy 

tüzel kişiliği, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik tebligat da dâhil tüm 

tebliğlerin, 7201 sayılı kanunda yer alan düzenlemelere göre yapılması 

gerekmektedir.  

 Kanunkoyucu, Tebligat Kanunu'ndaki bu genel düzenlemenin yanı sıra mali 

tebliğlere ilişkin kendi usul kanunu olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda14 özel 

düzenlemeler getirmeyi tercih etmiştir. Kanunkoyucunun bu tercihinin nedeni olarak 

vergilendirme işleminin kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle yakından ilgili olduğu 

                                                
10 Mithat Sancar, "İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10 ve 11. Maddeleri Bağlamında İptal 
Davalarında Süre", Amme İdaresi Dergisi, c. 23, sy. 1, 1990, s. 85. 
11 Halit Uyanık, "Türk İdare Hukukunda Zımni Red ve Zımni Kabul Müesseseleri Üzerine 
Değerlendirmeler", İÜHFM, c. LXXII, sy. 1, 2014, s. 674. 
12 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 104. 
13 19.02.1959 tarih ve 10139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7201 sayılı Tebligat Kanunu. 
14 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. 
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söylenebilir.15 Nitekim 1982 Anayasası'nın16 "Temel Haklar ve Ödevler" başlıklı 

ikinci kısmının "Siyasi Haklar ve Ödevler" başlıklı dördüncü bölümünde yer alan 

"Vergi Ödevi" başlıklı 73. maddesinde şu hükme yer verilmiştir: 

  "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür. 

  Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal 
amacıdır. 

  Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir veya kaldırılır. 

  Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar 
ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği 
yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir." 

 Bu düzenleme gereği, devletin varlığının temeli olan verginin konulması 

ancak kanunla düzenlenmesi halinde mümkündür. Vergilerin kanuniliği ilkesinin bir 

sonucu olarak, yürütme organının kanuni dayanak olmaksızın bir idari işlemle veya 

yargı organının kıyas yolu ile vergi koyma, değiştirme ve kaldırma yetkileri yoktur.17  

 Vergi ilişkisi tarafların eşit olmadığı, devletin üstün gücüne dayanan bir kamu 

hukuku ilişkisidir. Bu ilişkide egemen devlet, kamu hizmetlerinin finansmanı 

amacıyla bireyin gelir veya servetine ortak olur. Vergi ilişkisinin temelinde yatan 

çıkar çatışması ancak çıkarların karşılıklı dengelenmesi sağlanarak çözümlenebilir. 

Bu denge demokratik toplum gereğine uygun olarak, bireyin vergilendirme yetkisi 

karşısında korunması ile mümkündür.18  

 Bu durumda, düzenlenmesi ancak kanuni bir düzenleme ile mümkün olan 

verginin, kişilerden tahsili aşamasında en önemli aşamalarından biri olan ilgilisine 

tebliği hususu büyük önem arz etmektedir. 

 Bu doğrultuda, kanunkoyucu kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle yakından 

ilgili olduğundan dolayı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun “Vergilendirme” başlıklı 

birinci kitabının “Tebliğler” başlıklı beşinci kısmında mali tebliğlerin nasıl 

yapılacağına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer vermiştir.  

1.3.1. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Uyarınca Tebliğ 

 Türk hukuk sisteminde Tebligat Kanunu, tebligat işlemlerinin düzenlendiği 

genel kanundur. Bu kanun uyarınca tebligat yapmaya yetkili olan merciler tarafından 
                                                
15 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 104. 
16 09.11.1982 tarih ve 17863 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2709 sayılı Kanun.  
17 Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 1982, s. 7. 
18 Ersin Nazalı, Hukukun Vergisi-1, İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınevi, 2014, s. 86. 



7 
 

yapılacak tebliğ esasları kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İlgililerin 

haklarında hukuki sonuçlar doğuran işlemlerden haberdar olmalarını sağlayan tebliğ 

işleminin önemi uyarınca, tebliğin geçerli bir tebliğ veya geçersiz bir tebliğ olup 

olmadığı bu kanunda yer alan düzenlemeler uyarınca ileri sürülebilecektir. Nitekim 

kişiler hakkında çok önemli hak ve sorumluluklar yükleyen bazı işlemler kimi zaman 

ilgilisinin bilgisi dışında kalmaktadır. Kaldı ki çoğu zaman tebliğ olunacak evrakın 

ilgilisine doğrudan elden teslimi şeklinde tebliğ mümkün olmamaktadır. Ancak bu 

durumda dahi ilgili evrakın kişinin bilgisine sunulması için farklı usuller kanunda 

düzenlenmiş ve elden teslim şeklinde tebliğ gerçekleştirilemese dahi geçerli bir 

tebliğ işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

  7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 1. maddesinde bu kanun uyarınca tebligat 

yapacak kuruluşlar belirtilmiştir. Buna göre adli, idari ve askeri kaza mercileri, genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri, bağımsız idari otoriteler olan düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy 

tüzel kişiliği, barolar ve noterler Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ yapma yetkisini 

haiz kuruluşlardır.19 Bu kuruluşlar tarafından yapılacak elektronik tebligatlar da dâhil 

tüm tebliğ işlemleri (vergi tebligatı hariç) bu kanun uyarınca yerine getirilecektir.  

 2577 sayılı İYUK'un 60. maddesinde Danıştay, bölge idare, idare ve vergi 

mahkemelerine ait her türlü tebliğ işlerinin Tebligat Kanunu uyarınca yapılacağı 

belirtilmiştir.  

 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre tebliğ; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 

Müdürlüğü vasıtasıyla, memur vasıtasıyla, ilanen veya elektronik yolla yapılabilir. 

 Kural olarak tebliğe çıkarılan evrak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 

Müdürlüğü vasıtasıyla tebliğ edilir. Ancak 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 2. 

maddesinde belirtildiği üzere diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya 

tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1'inci maddede yazılı daire ve 

müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak 

tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla 

yaptırılır.  

                                                
19 Ahmet Ozansoy, “İdare Hukukunda Tebligat Müessesesi”, İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, sy. 149, 
2013, s. 5. 
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 Öte yandan, adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Tebligat Kanunu 

uyarınca kendisine tebligat yapılamayan ve ikametgâhı, meskeni veya işyeri de 

bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresin meçhul olması halinde durum 

tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle 

tespit edilir. Bununla beraber tebliği çıkaran merci, ilgilinin adresini resmi veya özel 

müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve 

tespit ettirir. 

 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un20 2'nci maddesi ile eklenen 7/a 

maddesinde elektronik tebligat düzenlemelerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda, 

tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen 

kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limitet ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.21  

1.3.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tebliğ 

 Vergilendirme süreci tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil olmak üzere genel 

itibariyle dört ana aşamadan oluşmaktadır. Tebliğ, görüldüğü üzere vergilendirme 

sürecinde başlı başına bir aşamayı oluşturmaktadır.22 Uygulama açısından, bu aşama 

en önemli aşamalardan biridir.  

 Vergi idaresi tarafından vergiyi doğuran bir olayın meydana gelmesi ve/veya 

bir vergi kaybı bulunduğu tespit edildiği anda re'sen harekete geçilerek ilgili kişi 

veya kişiler adına “verginin tarhı” işlemi gerçekleştirilmektedir. Tarh işlemi, Vergi 

Usul Kanunu'nun 20. maddesinde, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah 

ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar 

itibariyle tespit eden idari muamele olarak tanımlanmıştır. Verginin tarhı, vergi 

borcunun vergi idaresi tarafından hesaplanması işlemidir.23 Bu aşamada, idare 

kendisi harekete geçmekte ve tüm işlemleri kendisi yapmaktadır. Öte yandan 

beyannameye dayanan tarh usulünde ise kural olarak tarh, tebliğ ve tahakkuk 

                                                
20 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6099 sayılı Kanun. 
21 Bu zorunluluk 6099 sayılı Kanunun 7/a maddesi ile getirilmekle birlikte aynı Kanunun 18. 
maddesinde bu zorunluluğun kanunun Resmi Gazetede yayım tarihi olan 19.01.2011'den iki yıl sonra 
yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.  
22 Ahmet Ozansoy, “Vergi Hukukunda Tebligat Usulü”, İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, sy. 152, 2013, 
s. 17. 
23 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2011,  s. 60. 
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işlemleri bir arada yapılmaktadır.24 Ancak ikmalen25, re'sen26 veya idarece yapılan 

tarh usulünde vergi ve buna ilişkin ceza muhataba ihbarname ile tebliğ edilir. Bu 

durumda tarh işlemi, ilgilisine tebliğ edilmediği sürece hukuki bir etki 

doğurmayacaktır. Bu itibarla tebliğ, tarh edilen yani hesaplanan verginin ilgilisine 

duyurulması işlemidir.  

 İlgilisinin malvarlığı üzerinde doğrudan borç doğurucu işlem niteliğinde olan 

tarh işleminin hukuka aykırı olduğunu düşünenler tarafından yasal yollara başvurma 

imkânı ancak tarh işleminin kendilerine tebliği ile mümkün olabilecektir. Çünkü 

tebliğ edilmediği sürece tarh işlemi hukuk âleminde herhangi bir sonuç 

doğurmayacaktır. Nitekim ihbarnameler mükellefe27 tebliğ edilmeden tarhiyatın 

kaldırılması istemiyle açılan davalarda,  ihbarnameler henüz tebliğ edilmeden dava 

konusu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem söz konusu olmadığından 

bahisle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmektedir.28 Bu açıdan vergileme 

sürecinde tebliğ önemli bir aşama olup, nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin usul ayrıksı 

olarak Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmiştir. 

 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 51. maddesinde mali tebliğlerin kendi 

kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, Tebligat Kanunu'nun umumi 

hükümlerine tevfikan yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu ifadenin mefhumu 

muhalifinden, mali tebliğlerin kendi özel kanunlarında belirtilen usule göre 

yapılacağı sonucu çıkmaktadır. Kendi özel kanunlarında hüküm bulunmaması 

halinde ise Tebligat Kanunu'nun genel hükümlerine başvurulacaktır.  

 Uygulamada Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ düzenlemeleri ile 

gerçekleştirilemeyen tebliğ işleminin Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 

tamamlanması yanılgısına düşülmektedir. Vergi Usul Kanunu'nda mali tebliğlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin açık hüküm varken Tebligat Kanunu'ndaki hükümlerin 

                                                
24 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2006, s. 99.  
25 İkmalen vergi tarhı Vergi Usul Kanunu 29. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “İkmalen vergi 
tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana 
çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah 
veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.”. 
26 Re'sen vergi tarhı Vergi Usul Kanunu 30. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Re'sen vergi 
tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 
dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah 
veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.”. 
27 Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. 
28 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 06.05.2015 tarih ve E:2015/574; K:2015/472 sayılı kararı, (Uyap 
15.12.2015). 
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uygulanması söz konusu olmayacaktır. Nitekim kanunkoyucu tarafından mali 

tebliğlere ilişkin özel kanunda ayrıksı düzenleme getirilmesi tercih edilmişken genel 

kanun ile bu usullerin tamamlanması doğru olmayacaktır.  

 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun29'un 

(AATUHK) 8. maddesinde hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı 

sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu 

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu itibarla, 6183 sayılı kanunun 1. 

maddesinde belirtildiği şekliyle; "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere 

ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, 

para cezası gibi asli; gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı 

idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme 

hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile bunların takip 

masraflarına” ilişkin olarak ilgililere yapılacak tebliğler Vergi Usul Kanunu'nda 

hüküm bulunan hallerde bu kanunda yer alan düzenlemelere göre; Vergi Usul 

Kanunu'nda düzenleme bulunmaması halinde ise genel kanun olan 7201 Sayılı 

Tebligat Kanunu'nda yer alan düzenlemelere göre yapılacaktır. 

 Öte yandan vergiye ilişkin uyuşmazlıklar yargı mercii önüne taşındığında 

uyuşmazlığı çözmekle görevli Vergi Mahkemeleri tarafından yapılacak tebliğlerde 

İYUK 60. madde gereğince Tebligat Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Burada 

vergilendirmeye ilişkin her türlü mali tebliğin tahsil aşaması da dâhil olmak üzere 

Vergi Usul Kanunu uyarınca yapıldığına ancak uyuşmazlık halinde yargı mercii 

tarafından yapılacak tebliğlerin Tebligat Kanunu uyarınca yapıldığına dikkat etmek 

gerekir. 

1.4. Tebliğin Hukuki Açıdan Önemi 

 Kişi hukukunu etkileyen idari işlemlerin hukuki nitelik kazanabilmesi için 

idari işlemin ilgililere tebliğ edilmesi gerekmektedir. Hukuki anlamda tebligat, iddia 

ve savunma hakkının önemli bir unsuru ve adil yargılanma hakkının da bir gereği 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Tebliğ, bir idari işlemin hukuk âleminde var 

olabilmesinin ilk koşuludur. Hukuk âleminde sonuç doğurması nedeniyle tebligat 

                                                
29 28.07.1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6183 sayılı Kanun. 
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önemli bir konu olagelmiştir. Tebligat muamelelerinin farklı sebeplerle usulüne 

uygun olarak yerine getirilmemesi ise hep sorun teşkil etmiştir.30 

 Hukuk sistemimizde ilke olarak, bir yargı organı tarafından veya bir idari 

organ tarafından alınan kararın ilgilisine bildirilmesi gerekir. Hatta bu gereklilik, söz 

konusu işlemin hüküm ve sonuç doğurabilmesi için kaçınılmaz bir önkoşul olarak 

karşımıza çıkar. Diğer bir deyişle alınan karar veya yapılan işlem ancak ilgilisine 

tebliğ edilmekle tamamlanır ve bu bildirme ile bazı sonuçlar doğar. Bu itibarla, 

idarenin yaptığı bir işlemin mutlaka ilgilisine tebliği zorunluluğu söz konusu ise, bu 

işlem ilgilisine hiç tebliğ edilmez veya usule aykırı olarak tebliğ edilirse yapılan 

işlem veya alınan karar hüküm ifade etmeyecektir. 

 Örneğin borç verdiğiniz birinden alacağınızı zor kullanarak tahsil etmeniz 

hukuken mümkün olmadığından ya mahkemeye başvurarak veya ilamsız icra 

yollarını deneyerek alacağınızı tahsil etme yoluna gitmek durumundasınız. Bu 

durumda dava açma yolu tercih edildiğinde Mahkemeye bir dava dilekçesi verilmek 

zorundadır. Bu dava dilekçesi savunma hakkının gereği olarak davalı tarafa tebliğ 

edilmek zorundadır. Sizin de onun iddialarına karşı cevap verme hakkınız 

olacağından davalının savunma dilekçesinin de size tebliğ edilmesi zorunlu olacaktır. 

Alacağınızı ilamsız icra takibi ile tahsil etmek istediğinizde de verdiğiniz takip talebi 

icra dairesi tarafından borçluya tebliğ edilmez ise borçlu savunma hakkını 

kullanamamış olacağından daha sonraki haciz ve devamı aşamalarına 

geçilemeyecektir.31 

 Tebliğ, vergi hukukunun önemli konularından biridir. Vergi borcunun 

ödenebilir hale gelmesi ve bazı sürelerin başlangıcı tebliğe bağlıdır. Bu bakımdan 

Vergi Usul Kanunu'na tebliğe ilişkin özel ve ayrıntılı hükümler konmuştur.32 

 Vergilendirme sürecinde tebliğ, özel bir önem arz etmektedir. Tebliğ, tarh ve 

tahakkuk işleminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Vergi idaresinin tek taraflı bir idari 

işlemi olan tarh muamelesi tebliğ ile tamamlanmaktadır. Çoğu zaman tebliğ, vergi 

mükellefi veya vergi sorumlusuna33 tanınan itiraz süresinin de başlangıcı olmaktadır. 

Vergi borçlusu, kendisine usulüne uygun şekilde yapılan tebliğ tarihinden itibaren 

                                                
30 Aslan, “Vergilendirmede Tebligat Sorunları: Muhatabın Adreste Yokluğu”, s. 3. 
31 Ejder Yılmaz ve Tacar Çağlar, Tebligat Hukuku c. 1, Ankara: Yetkin Yayınları, 1999, s. 37. 
32 Kırbaş, Vergi Hukuku, s. 107. 
33 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde “vergi sorumlusu”, verginin ödenmesi 
bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi olarak tanımlanmıştır.  
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muayyen süreler içinde yasal itiraz yollarını kullanma hakkına sahiptir. Bu süreler 

itirazsız geçtiği takdirde ise vergi borcu kesinleşmektedir.34 

 Tebliğ aynı zamanda iddia ve savunma hakkı açısından olmazsa olmaz 

şartların başında gelmektedir. İlgilerin haklarında tesis edilen işlemlerden haberdar 

olma hakları kısıtlandığı takdirde kendilerini savunma hakkı da ellerinden alınmış 

olacaktır.35 Çoğu zaman ilgilisine yalnızca hakkında tesis edilen idari işlemin tebliğ 

edilmiş olması yeterli olmamakta, işlem ile birlikte dayanağı bilgi ve belgelerin de 

tebliğ edilmesi zorunluluğu aranmaktadır. Nitekim işlemin neye dayanılarak tesis 

edildiği bilinmediği sürece, o işleme karşı kişinin savunma hakkı kısıtlanmış 

olacaktır. 

 Vergi hukukunda, vergilendirme işlemlerinden verginin hesaplanması 

aşamasını oluşturan tarh işleminde, re'sen veya ikmalen tarh edilen vergiler ilgililere 

ihbarname ile tebliğ olunmaktadır. Kişinin yasal mercilere başvurduğunda kendisini 

tam olarak savunabilmesi için, adına vergi borcu doğuran ihbarnamenin dayanağını, 

vergi borcu doğmasına neden olan saikin ne olduğunu, idarenin işlem tesis ederken 

hangi tespitleri yaptığını bilmesi gerekmektedir. Nitekim Vergi Usul Kanunu'nun 35. 

maddesinin son fıkrasında “Takdir komisyonu kararı üzerine tarh edilen vergilerde 

kararın ve re'sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye 

eklenir.” hükmü ile kişi hakkında vergi borcu doğuran ihbarnamenin dayanağının da 

ilgilisine tebliğ edilmesi kanunen düzenlenmiş bir zorunluluktur. İhbarname ile 

birlikte dayanağı takdir komisyonu kararı veya vergi inceleme raporunun ilgilisine 

tebliğ edilmemesi kişilerin adil yargılanma çerçevesinde savunma hakları hilafına 

esaslı bir şekil noksanlığı oluşturduğundan bahisle yargı mercileri tarafından vergi 

idaresince yapılan tarhiyatların kaldırılması yönünde kararlar verilmektedir.36 

Nitekim Danıştay 4. Dairesinin 12.09.2013 tarih ve E:2013/2843; K:2013/5860 sayılı 

kararı şu şekildedir37: 

"…(T)akdir komisyonu kararı uyarınca yapılan tarhiyatın dayanağı olan 
ve söz konusu takdir komisyonu kararında atıf yapılan vergi tekniği 
raporunun davacıya tebliğ edilmediği gibi davacı tarafından davalı 
idareye yapılan başvuruda adına düzenlenen vergi tekniği raporunun bir 

                                                
34 Şerafettin Aksoy, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1999, s. 54. 
35 Seyithan Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara: Yetkin Yayınları, 2012, s. 16. 
36 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 23.10.2015 tarih ve E:2015/250; K:2015/1417 sayılı kararı (Uyap: 
18.12.2015). 
37 Danıştay 4. Daire'sinin 12.09.2013 tarih ve E:2013/2843; K:2013/5860 sayılı kararı (Uyap: 
01.02.2016). 
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nüshasının istenmesine karşın verilen cevapta bu istemin 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu'nun  “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5'inci maddesi 
gereğince reddedildiği, bu durum karşısında, davacının  “savunma 
hakkının” engellendiğinin tartışmasız olduğu gibi kendisine ait bilgilerin 
verilmemesinin vergi mahremiyeti kapsamında 
değerlendirilemeyeceğinden, sadece vergi ve ceza ihbarnamesi ile takdir 
komisyonu kararı tebliğ edilmek suretiyle davacıya bildirilen tarhiyatın 
kaldırılması (gerekir)."  

 Kişilerin hukukunda tek taraflı işlemleri ile hukuki sonuç doğurma hak ve 

yetkisine sahip olan idarenin işlemlerine karşı muhatabının, bu işlemin dayanağını 

bilmesi, Anayasa ve Anayasa'nın 90. maddesine göre hukukumuzda kanun 

hükmünde olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Adil Yargılanma Hakkı" 

başlıklı 6. maddesinin bir gereğidir. Adil yargılanma, insan hakları ile davanın 

taraflarının hakları ihlal edilmeksizin yapılan yargılamadır. Bu da açılan bir davada 

tarafların eşit haklara sahip olmaları ve karşılıklı olarak iddialarını ileri sürebilmeleri 

ve savunmalarını yapabilmeleri ile yakından ilgilidir.38 Zira idarenin işlemlerine 

karşı dava açılması hukuk uyuşmazlığından farklı olarak bir dava hakkı kadar aynı 

zamanda idarenin kullandığı kamu gücü karşısında bireye tanınmış bir savunma 

hakkını da içermektedir. Bu nedenle kişinin bu hakkını özüne uygun şekilde 

kullanabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına "silahların 

eşitliği" kavramı olarak yansıyan söz konusu hakka sahip olması gerekir. 

 Savunma hakkı, Anayasa'nın "Kişinin Hakları ve Ödevleri"ni belirleyen 

ikinci bölümünde yer alan, temel haklardandır. Evrensel konumu nedeniyle, 

insanlığın ortak değerlerinden sayılmaktadır. Felsefi ve hukuksal nitelikleri ve 

içerikleriyle adalet kavramı ve yargılama işlevi, birbirini tümleyen, birbirinden 

ayrılamaz nitelikteki "Sav-Savunma-Karar" üçlüsünden oluşan yargıyla yaşama 

geçmektedir. 

 Anayasa Mahkemesi'nin 14.07.1998 günlü ve E:1997/41, K:1998/47 sayılı 

kararında, Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'nin, 

savunma hakkının önemini ve gereğini vurgulayan 6. maddesini de dikkate alarak 

savunma hakkının niteliğini vurguladığı, "herkesin kendisine yönelik isnadın 

nedeninden ve niteliğinden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak 

haberdar edilmek hakkına sahip olduğu; olayı, isnadın nedenini ve hukukî niteliğini 

                                                
38 Mehmet Yüce, Vergi Yargılama Hukuku, Bursa: Ekin Yayıncılık, 2013, s. 50. 
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bilmeyen kişinin kendisini yeterince savunamayacağının açık olduğu, bu hususun, 

savunma hakkının temelini oluşturduğu" belirtilmiştir.39 

 Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 22.09.1994 gün ve 13616/88 sayılı 

Fransa/Hentrich kararında, adil yargılanmanın gereklerinden biri olan silahlarda 

eşitlik ilkesi gereğince her davanın tarafına diğer taraf karşısında kendisini esaslı bir 

biçimde dezavantajlı bir duruma sokmayacak şartlarda görüşünü sunabilmesi için 

makul imkânların verilmesinin elzem olduğu vurgulanmıştır.40  

 Bu doğrultuda, tebliğin ve tebliğ edilecek bilgi ve belgelerin ilgililerin 

savunma hakkı kapsamında önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Kişiler haklarında 

tesis edilen her işlemi dayanağı ile birlikte bilme ve bu işlemlere karşı kendilerine 

tanınan her türlü kanuni yola başvurma hakkına sahiptir. Bu ise, ancak usulüne 

uygun bir şekilde yapılacak tebliğ ile mümkün olabilecektir. Bu açıdan tebliğ, 

hukukun her alanında olduğu gibi vergi hukukunda da tartışılmaz bir öneme sahiptir.  

1.5. Tebliğin Amacı 

 Tebliğin amacı, ilgililer hakkında tesis edilen hukuki işlemlerin kendilerine 

duyurulmasıdır. İlgililer, haklarında tesis edilen bir işlemden haberdar edilme 

hakkına sahiptirler. Bu hakkın, kişilerin en temel haklarından biri olduğu 

söylenebilir. Tebliğ (kelime anlamıyla iletme, duyurma, bildirme, ulaştırma, haber 

verme) aslında hukukun her alanında kendini göstermektedir. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nde kabul edilen bir kanunun, ilgili idari makam tarafından hazırlanan bir 

yönetmeliğin veya alınan bir bakanlar kurulu kararının ve bunun gibi sayılabilecek 

birçok farklı işlemin Resmi Gazetede yayımlanması da bir tebliğ işlemidir. Yapılacak 

bir ihalenin ilgili yerlerde ilan edilmesi, bir sınavın duyuruya çıkarılması niteliği 

değişmekle birlikte birer tebliğ işlemidir. Bu açıdan, tebliğin en genel anlamda 

amacının bilgilendirme, duyurma olduğu söylenebilir. 

1.5.1. İdare Hukuku Açısından Tebliğin Amacı 

 Tebligat işlemleri, pek çok idari işlemin başlangıcını teşkil etmektedir. 

Usulün esastan önce gelmesi kuralının bir sonucu olarak, idare tarafından tesis edilen 

                                                
39 Anayasa Mahkemesi'nin 14.07.1988 tarih ve E:1997/41; K:1998/47 sayılı kararı (Kararlar Bilgi 
Bankası: 01.02.2016). 
40 "Vergilendirme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi", 
http://www.inhak.adalet.gov.tr/inhak_bilgi_bankasi/tematik_bilginotu/calisma/vergilendirme.pdf, 
(04.03.2016). 
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ve ilgililer hakkında hak ve yükümlülükler doğuran idari işlemlerin geçerliliği, 

tartışmalı olmakla birlikte, idarece yapılan tebligatın geçerliliğine bağlıdır.41 

 İdari işlemlerde şekil unsurunun en önemli kurallarından biri yazılılık 

kuralıdır. Yazılılık kuralına dolaylı da olsa 1982 Anayasası’nın 125. maddesi ile 

2577 sayılı İYUK'un 7/2. maddelerinde yer verilmektedir. İdari işlemlerin 

duyurulması veya ilgilisine bildirilmesinin yürürlük veya uygulanabilirlik koşulu 

olması meselesi yukarıda belirtildiği üzere tartışmalı olmakla birlikte, yazılılık kuralı 

özellikle bireysel idari işlemler bakımından önemlidir. Buna göre, kural olarak 

bireysel idari işlemler tebliğ yoluyla ilgililere duyurulur ve hem idareye başvuru 

süresinin hem de idari davalardaki sürelerin hesaplanmasında yazılı bildirim tarihi 

esas alınır.42 

 Tebligatın esas itibariyle iki boyutu vardır. İlk olarak tebligat ile muhatap bir 

hukukî işlem hakkında bilgilendirilir. Ancak, bilgilendirme işleminin tebligat olarak 

nitelendirilmesi için, belgelendirilmesi gerekmektedir. Belgelendirme, diğer bir ifade 

ile tevsik tebligatın ikinci boyutunu teşkil eder.43 

 Belli kişi ve durumlara ilişkin olan, belli kişiler için yeni hukuki durumlar 

yaratan, mevcut hukuki durumları değiştiren veya kaldıran bireysel idari işlemlerin44 

ilgilisi hakkında hukuki sonuç doğurması için tebliğ edilmesi gerekmektedir. 

Örneğin atama, kamulaştırma, ruhsat verme gibi bireysel idari kararlar ilgilisine 

tebliği akabinde hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Kamu hukukunda idare, bir idari 

kararı almak için öncesinde ilgili kişinin rızasını temin etmek zorunda değildir. İdari 

karar, idarenin tek yanlı irade açıklamasıyla oluşur.45 Ancak bireysel idari işlemlerde 

söz konusu karara karşı kanun yollarına başvurma hakkının elde edilmesi ve 

yapılacak başvurulara ilişkin sürelerin başlaması açısından idari kararın muhatabına 

tebliği gerekmektedir. İdare tek taraflı olarak bir atama kararı alma yetkisine sahip 

olmakla birlikte, bu atama kararının muhatabı olan kişi açısından sonuçlarını 

doğurması için tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yani tebliğin amacı, tesis edilen bu 

                                                
41 Ozansoy, "İdare Hukukunda Tebligat Müessesesi", s. 5. 
42 Elvin Evrim Dalkılıç, "Elektronik Tebligatın İdari İşlemler Bakımından Değerlendirilmesi", 
Hacettepe HFD, sy. 4, s. 108. 
43 Nesibe Kurt Konca, "Türk Hukukunda Tebligata İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri" TBB 
Dergisi", sy. 114, 2014, s. 240. 
44 Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara: İmaj Yayınevi, 2013, s. 123. 
45 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008, s. 105. 
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işlemin uygulanmasını temin etmek adına muhatabına bildirilmesidir. Aksi takdirde, 

söz konusu karar sonuçlarını doğurmayacaktır. 

 Öte yandan, tebligatın bilgilendirme boyutu tebliğ edilen bir idari işleme karşı 

başvurulacak kanun yollarına ilişkin sürelerin bildirim tarihinden itibaren başlaması 

açısından önemlidir. İdare her ne kadar kamu yararı kapsamında tek taraflı irade 

açıklaması ile karar alma yetkisine sahip olmakla birlikte Anayasa'nın 125. maddesi 

uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması 

kuralı gereği, tek taraflı olarak alınan bir idari karara karşı yargı yoluna başvurulup, 

hukuka aykırı bir işlem olması halinde, o işlemin iptali sağlanabilecektir. İdari 

işlemlere karşı açılacak bu davalar ise belli süreler ile sınırlanmış olduğundan, bu 

sürelerin başlangıç tarihi önem arz etmektedir. Anayasa'nın yine 125. maddesinde 

idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı 

hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, idari işleme karşı başvurulacak kanun yoluna 

ilişkin sürenin işlemeye başlaması için idari işlemin usule uygun bir şekilde tebliğ 

edilmesi gerekmektedir. İdari işleme karşı, mevzuatta gösterilen süreler içerisinde 

kanun yollarına başvurulmadığı durumda ise idari işlem kesinlik kazanacaktır. 

 Sonuç olarak, idare hukuku açısından tebligatın amacının hakkında işlem 

tesis edilen muhatabın söz konusu işlemden haberdar edilmesini sağlamak, tesis 

edilen işlemin sonuçlarının doğması ve gereğinin yerine getirilmesi için bildirimi 

gerçekleştirmek, ayrıca işleme karşı kanun yollarına başvuruya ilişkin sürelerin 

başlamasını temin etmek olduğu söylenebilir.  

1.5.2. Vergi Hukuku Açısından Tebliğin Amacı 

 Vergi hukuku açısından tebliğ bir verginin tahsil aşamasına gelebilmesi için 

en önemli aşamalardan biridir. Tebliğin önemli bir aşamasını oluşturduğu 

vergilendirme süreci sırasıyla "tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil" olmak üzere dört ana 

aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle vergi idaresi ile mükellef arasında cereyan eden 

bu dört aşamalı vergilendirme sürecinin başlaması için, her şeyden önce vergiye 

konu olan bir olayın ortaya çıkması gerekmektedir.46 Bir vergi alacağı 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca, vergi kanunlarının vergiyi 

bağladıkları olayın meydana gelmesiyle veya hukuki bir durumun tekemmülü ile 

doğar. Vergiyi doğuran olay vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluşturur. 

                                                
46 Bilici, Vergi Hukuku, s. 59. 
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Yasallık ilkesinin gereği olarak bir vergi borcunun doğması için bir vergi yasası 

hükmünün bulunması ön koşuldur. Bu koşul gereğince vergi işleminde hukuki sebep 

yürürlükteki yasa hükmüdür. Somut bir olay vergiye ilişkin yasada belirtilen norma 

uygun olarak gerçekleşmişse sebep unsuru tümüyle ortaya çıkmış demektir. 47  

 Vergiyi doğuran bir olay kişiliğinde gerçekleşmiş olan kimse ise vergi 

açısından yükümlü statüsüne girer. Soyut yükümlü statüsündeki kişinin vergi 

borcunun somut olarak saptanması için verginin tarhı gereklidir. Çeşitli yöntemlere 

göre belirlenen matraha vergi oranının uygulanması suretiyle vergi borcunun 

miktarının hesaplanması işlemine tarh işlemi adı verilir.48  

 Tarh işleminden sonra vergilendirme sürecinin tahakkuk ve tahsil aşamalarına 

geçilebilmesi için tarh edilen verginin yükümlüsüne tebliği gerekmektedir. Nitekim 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 22. maddesinde tahakkuk; tarh ve tebliğ edilen bir 

verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi olarak tanımlanmıştır. Tebliğde 

yaşanacak bir sorun verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesine engel 

oluşturacaktır.  

 Öte yandan, vergilendirme sürecinin ayrı birer teknik aşaması olarak 

düşünülen tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamalarının aynı anda tamamlandığı beyana 

dayanan tarh usulünde vergi matrahı bizzat yükümlü tarafından saptanmış 

olduğundan ayrıca ilgilisine tebliğ işlemine ihtiyaç bulunmamaktadır. İnternet 

ortamında verilen beyannameler üzerinden tarh edilen vergi ile ilgili tahakkuk fişinin 

mükellefine veya yetkiliye yine elektronik ortamda gönderilmesi ile tebliğ yapılmış 

sayılır.49 Burada beyan ile birlikte verginin tarhı ile tahakkuk aşaması aynı zamanda 

tamamlanmakta ve vergi ödenecek safhaya, yani tahsil aşamasına gelmiş olmaktadır. 

Çünkü kişinin kendi beyanı üzerine belirlenen matrahın aynı kişiye tekrar tebliği 

suretiyle tahakkukunun gerçekleştirilmesi usul ekonomisine uygun olmayacaktır. 

  Kaldı ki yükümlüler kural olarak kendi beyanları üzerine yapılan tarhiyatlara 

karşı dava da açamazlar. Ancak işlemde vergi hatası bulunması ve ihtirazi kayıtla 

beyan durumları bu ilkenin istisnasını oluşturmaktadır.50 Beyan üzerine tahakkuk 

eden vergilerde Vergi Usul Kanunu'nda tanımlanan vergi hatalarından bir veya bir 

                                                
47 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 87. 
48 Aksoy, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 53. 
49 Bilici, Vergi Hukuku, s. 65. 
50 Turgut Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006, 
ss. 37-38. 
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kaçının yapıldığı iddiasıyla açılan davalar ile beyana konulan ihtirazi kayıt üzerine 

yapılan tahakkuk işlemine karşı açılan davalarda, şayet başkaca bir usuli noksanlık 

yoksa dava incelenmeksizin reddedilmeyip talep doğrultusunda yargılama yapılır. İlk 

halde vergi hatasının varlığı yokluğu araştırılırken; ikinci halde esas incelemesi 

yapılarak karar verilir.51  

  İdeal bir vergi sisteminin yöntemi olarak nitelenebilecek olan beyana 

dayanan tarh işleminde vergi matrahı yükümlü tarafından saptanıp bildirilmekte ve 

bu bildirim bir itiraf niteliği taşımakla birlikte ayrıca vergi dairesi tarafından da 

denetlenmektedir.52 Bu denetleme neticesinde, matrahın eksik bildirilmesi ya da 

tümüyle gizlenmesi durumlarında vergi idaresi yükümlünün yerine geçerek matrahı 

saptayacaktır. İdarenin yasal koşullara göre saptayacağı matrah bütünü ya da matrah 

farkı üzerinden tarhiyata gidildiğinde ise ikmalen ve re'sen vergi tarhı yöntemleri 

işletilmiş olacaktır. Bu durumda vergilendirme sürecinin aşamaları olan tarh, tebliğ, 

tahakkuk ve tahsil aşamaları ayrı ayrı gerçekleşeceğinden tebliğ işleminin usule 

uygun yapılması vergilendirme sürecinin hukuka uygun bir şekilde tamamlanması 

için olmazsa olmaz şart olarak karşımıza çıkacaktır.53   

 Tüm bu ifade edilenler doğrultusunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda 

vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar 

tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi olarak tanımlanan 

tebliğin vergi hukuku açısından amacının, ilgililere haklarında hüküm ifade eden 

işlemlerin yazıyla ve usulüne uygun olarak bildirilmesi ile verginin ödenmesi 

gereken safhaya gelmesini sağlamak olduğu söylenebilir.  

 

 

 

 
                                                
51 Osman Sarıaslan, Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda İlk İnceleme, Ankara: Türkiye Adalet 
Akademisi, 2014, s. 54. 
52 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 96. 
53 Emrah Akın, “Vergi Usul Hukukunda Tebligat Hükümleri ve Hatalı Tebliğ Kavramı”, Yaklaşım 
Dergisi, s. 179, 2007, s. 36. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU'NDA TEBLİGAT 

 

2.1. Tebliğin Konusu 

 04.01.1961 tarihinde kabul edilen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu giriş bölümü 

dışında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kitap olarak bölümlere 

ayrılmıştır. Kanunda "Tebliğler"; vergilendirme başlıklı birinci kitabın beşinci 

kısmında 93 ila 109. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  

 Vergi Usul Kanunu'nun 21. maddesinde ise tebliğin tanımına yer verilmiş ve 

tebliğ, "vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili 

makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi" olarak 

tanımlanmıştır. 

 Hukukumuzda 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda "mali tebliğler" Sayıştay 

tarafından yapılacak tebliğler ve "diğer mali tebliğler" olarak ikiye ayrılmış, Sayıştay 

tarafından yapılacak tebliğlerin Tebligat Kanunu'ndaki düzenlemeler uyarınca, diğer 

mali tebliğlerin ise kural olarak kendi özel kanunlarında belirtilen hükümler uyarınca 

yapılacağı, ancak özel kanunda hüküm bulunmaması halinde Tebligat Kanunu'nun 

genel hükümlerinin uygulanabileceği belirtilmiştir. 

 Yürütmenin düzenleyici işlemleri ile yeni bir tebliğ yöntemi getirmek 

mümkün değildir. Aksi halde verginin yasallığı ilkesi zedelenmiş olacaktır.54 Bu 

itibarla, mali hukuk ve vergilendirme açısından Vergi Usul Kanunu'nda yer alan 

düzenlemeler büyük önem arz etmekte, mali tebliğleri gerçekleştiren memurlar 

tarafından bu hükümlerin ve tebliğ usulünün en iyi şekilde bilinip uygulanması 

gerekmektedir.  

 Geçerli bir tebliğden bahsedebilmek için kanunun amir hükümlerinin doğru 

şekilde uygulanması gerekmektedir. Çünkü geçerli bir vergilendirme için tebligatın 

                                                
54 Aslan, "Vergilendirmede Tebligat Sorunları: Muhatabın Adreste Yokluğu", s. 3. 
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da geçerli olması yani yasalara uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu ise 

tebliğ vazifesi ile görevli memurların hangi durumda Tebligat Kanunu hükümlerinin 

hangi durumda ise Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ hükümlerinin 

uygulanacağına vakıf olmalarını gerektirmektedir. Aksi halde, mali tebliğler Vergi 

Usul Kanunu'nda yer alan düzenlemelere göre yapılmazsa tebliğ geçersiz sayılacak 

ve uyuşmazlık davaya konu edildiği takdirde yargı mercileri tarafından alacakların 

kesinleşmesi sürecinde yapılan tebliğlerin usulsüz olmasından dolayı yapılan 

işlemlerin iptaline karar verilecektir.55  

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ düzenlemeleri, 6183 sayılı 

AATUHK'un 8. maddesinde yer alan “Hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda 

yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu 

hükümleri tatbik olunur.” düzenlemesi gereği, 6183 sayılı kanun uyarınca yapılacak 

tebliğlerde de uygulanacaktır. Bu durumda 6183 sayılı kanunun 1. maddesinde 

belirtildiği şekliyle; “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, 

resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para 

cezası gibi asli; gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin 

akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri 

tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masraflarına” 

ilişkin olarak ilgililere yapılacak tebliğler Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ 

düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.  

 İdareler tarafından kamu hukuku alanındaki alacakların tahsili, kesinleşen 

alacağa ilişkin kararın 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilmek üzere Maliye 

Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilmesi suretiyle ilgili tahsil 

daireleri vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Örneğin bir idari para cezası söz konusu 

olduğunda idari para cezasına ilişkin kesinleşen karar AATUHK'na göre tahsil 

edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilecektir.56 

                                                
55 Diyarbakır Vergi Mahkemesi nezdinde vergi alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlenen ödeme 
emrinin iptali istemiyle açılan bir davada, dava konusu edilen ödeme emrinin dayanağını oluşturan 
alacaklara ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinin tebliğinin Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca yapılması gerekirken Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca yapıldığından bahisle, usule 
uygun kesinleştirilmeyen vergi alacağının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde hukuka 
uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir. (Diyarbakır Vergi 
Mahkemesi'nin 01.07.2015 gün ve E:2015/505; K:2015/669 sayılı kararı, Uyap: 10.02.2016). 
56 Günday, İdare Hukuku, s. 246.  
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Bu durum, idarenin imtiyazlarının en mühimi olan icrai karar ve re'sen hareket 

salahiyeti kudretlerine dayanır.57  

 İdare tarafından alacağın kesinleştirilmesi sırasında yapılan tebliğlerin 

Tebligat Kanunu uyarınca yapılması gerekirken, tahsil aşamasında Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenen tahsil dairesince amme alacağının tahsili için düzenlenen ödeme 

emrinin tebliği AATUHK'daki özel düzenleme gereğince Vergi Usul Kanunu'nda yer 

alan hükümlere göre yapılacaktır. Uygulamada karşılaşılan en önemli sorunlardan 

birisi budur.  

 Çoğu zaman Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ düzenlemelerinin 

yalnızca vergiye ilişkin alacakların tahsiline ilişkin işlemlerde uygulanacağı, diğer 

idari alacakların tahsiline ilişkin alacaklarda ise Tebligat Kanunu hükümlerinin 

uygulanacağı yanılgısına düşülmekte ve alacağın usule uygun takibi açısından çok 

önemli bir aşama olan tebliğin usule uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği 

konusunda yanılgıya düşülmektedir. Nitekim Danıştay Altıncı Dairesi'nin 16.05.2001 

tarih ve E:2000/1102; K:2001/2643 sayılı kararında, çevre para cezasının tahsiline 

ilişkin uygulanan haciz işlemine ilişkin haciz bildirisinin Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre tebliğ edilmesi gerekirken Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

tebliğ edilmesi ve sonucunda ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uyarlık 

bulunmadığı belirtilmiştir.58 Yine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca 

yol bedelinin tahsiline ilişkin bir davada Danıştay 6. Dairesi tarafından, ödeme 

emrinin tebliğinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yapılmasının gerektiği ve 

muhatap kooperatif adına kooperatifin gösterdiği adreste kooperatif yönetim kurulu 

başkanının eşine yapılan tebliğin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca usulsüz 

olduğu belirtilmiştir.59 

 Bu kapsamda, mali tebliğlerin gerçekleştirilmesinde uygulanacak olan özel 

kanun olan Vergi Usul Kanunu'nun “Tebliğ Esasları” başlıklı 93. maddesinde yer 

alan, "tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden 

bilumum vesikalar ve yazıların adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta 

vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yolu ile 

                                                
57 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları 3. cilt, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 
1966, s. 1645.   
58 Danıştay 6. Dairesi'nin 16.05.2001 tarih ve E:2000/1102; K:2001/2643 sayılı kararı, (Uyap: 
18.10.2015). 
59 Danıştay 6. Dairesi'nin 23.05.2003 tarih ve E: 2002/1256; K: 2003/3241 sayılı kararı, 
(Uyap:18.10.2015). 
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tebliğ edileceği; ancak ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda 

yapılmasının da geçerli olduğu"  düzenlemesi ile hem Vergi Usul Kanunu hükümleri 

uyarınca tebliğ edilecek belgelerin neler olduğu, hem de bu tebliğin hangi usullerle 

yapılacağı en genel anlamıyla belirtilmiştir.  

 Yine tebliğin tanımına yer verilen Vergi Usul Kanunu'nun 21. maddesinde 

vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların tebliğ kapsamına girdiği 

belirtilmiştir. Bu durumda vergi ihbarnameleri, ceza ihbarnameleri, vergi dairesinde 

belli ödevlerin yerine getirilmesi için yapılan bildirimler, takdir komisyonu kararları, 

yoklama fişleri, inceleme raporları, uzlaşmaya ilişkin tutanaklar tebligat kapsamına 

girer.60 

2.1.1. Tebliğ Edilecek Belgeler 

 Vergi Usul Kanunu'nun amir hükmü uyarınca vergilendirme ile ilgili olup 

hüküm ifade eden bilumum vesika ve yazılar tebliğ edilecektir. Kanunda tebliğ 

edilecek belgelerin neler olduğu ayrı ayrı belirtilmemiştir. Çünkü tebliği gereken yazı 

ve belgeler çok çeşitlidir. 

 Tebliğ edilecek belgeler genel olarak; vergi ceza ihbarnameleri, ödeme 

emirleri, takdir kararları, yargı organı tarafından verilen karar uyarınca düzenlenen 2 

nolu ihbarnameler, defter ve belge ibrazına ilişkin defter ve belge isteme yazıları, 

beyanname vermesi için mükellefe verilecek ek sürelere ilişkin yazılar, mükellefin 

vergi idaresine yaptığı başvuruların reddine ilişkin yazılar ile yine mükellefin iade 

taleplerine ilişkin verilen cevabi yazılar, veraset ve intikal vergisinde beyana çağrı, 

mükellefiyet tesisine ilişkin yazılar, yoklama fişleri, bilgi isteme yazıları şeklinde 

sayılabilir.61 

 Kanunda tahakkuk fişlerinin tebliğ edilmeyeceği özel olarak belirtilmiştir.62 

Vergi Usul Kanunu'nun 25. maddesine göre vergi kanunlarına göre beyan üzerinden 

alınan vergiler tahakkuk fişi ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu esasa göre, vergi 

dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi düzenlenir. Tahakkuk 

fişinin bir nüshası mükellefe veya beyannameyi mükellef namına vergi dairesine 

tevdi edene verilir. Bu suretle, vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe 

                                                
60 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 104. 
61 Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Ankara: Hesap 
Uzmanları Derneği Yayınları, 2006, s. 119-120. 
62 Kırbaş, Vergi Hukuku, s.107. 
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verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer. Bu nedenle, 

beyan üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ile yapılan tahakkuk ilgilisinin bilgisi 

dâhilinde olduğundan ayrıca tebliğ işlemi ile bildirilmesine ihtiyaç 

bulunmamaktadır.63   

 Beyan üzerine yapılan tahakkukta kural ayrıca tahakkuk fişinin tebliğ 

edilmemesi olmakla birlikte bazı vergilerin tahakkuku özellik arz etmektedir. 

Örneğin veraset ve intikal vergisi tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilmektedir. Ancak 

tahakkuk beyannamenin verildiği anda değil, vergi dairesinde tarhedilen verginin 

mükellefe tebliği ile olmaktadır.64 

2.1.2. Tebliğ Yerine Geçen Belgeler 

 Vergi Usul Kanunu'nun 109. maddesinde tebliğ yerine geçen muamelelere 

ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Verginin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine 

geçen muameleler hakkındaki hükümlerin mahfuz olduğu belirtilmiş ve diğer ücret 

elde eden hizmet erbabının65 vergilerinin, tarh zamanında bu mükelleflerin bağlı 

oldukları vergi dairesine müracaatla ibraz edecekleri vergi karnelerine yazılmak 

suretiyle tarh ve tebliğ olunacağı hükme bağlanmıştır. Bunun dışında, içtihadın 

geliştirdiği kimi hallerde de tebliğ yapılmış kabul edilmektedir. 

 Tebliğ yerine geçen muameleler dava açma süresinin başlangıcının tespitinde 

önem arz etmektedir. İdari dava açma süresinin başlangıcı yazılı bildirimin yapıldığı 

tarihte başlamaktadır. Yazılı bildirim ise vergiye ilişkin uyuşmazlıklar açısından 

Vergi Usul Kanunu'nun tebliğe ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılan tebliğ 

anlamına gelmektedir. Kimi hallerde ortada tebligata çıkarılmış bir işlem ya da 

yapılmış bir tebligat olmamasına karşın, tebliğin varlığı kabul edilerek dava hakkının 

doğduğu ve dava açma süresinin başladığı kabul olunmaktadır.66 

 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 14.04.1973 tarih ve E:1972/2, 

K:1973/10 sayılı kararına67 göre idarelerin hizmet karşılığı ücret tahakkukuna ve 

makbuzla tahsiline ilişkin faaliyeti idari işlem niteliğinde kabul edilmektedir. 

                                                
63 Gürol Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014, s. 221. 
64 Kırbaş, Vergi Hukuku, s. 114. 
65 Gelir Vergisi Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı 
yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat işçileri ve gayrimenkul sermaye iradı 
sahibi yanında çalışanların bu işlerden sağladıkları gelirleri "diğer ücretler" olarak adlandırılmaktadır. 
66 Turgut Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 
2005, s. 354. 
67 12.07.1973 tarih ve 14592 sayılı Resmi Gazete. 
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Tahakkuk ettirilen tutarın ilgili tarafından idarenin veznesine ödenmesi de bu işlemin 

tebliğ tarihi sayılmaktadır.  

 Beyana dayanan tarhiyatta ise verginin tarh ve tahakkuku, tahakkuk fişinin 

düzenlenmesiyle gerçekleştiğinden, ayrıca Vergi Usul Kanunu yönünden tebliğ 

yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Beyannamenin elektronik ortamda 

gönderilmesi halinde de tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve yükümlüye 

elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişinin tebliği yerine geçer.68 

2.2. Tebliğ Yapılacak Kişiler 

 Tebliğin geçerli olması için, yetkili kişilere yapılmış olması gerekir.69 Vergi 

Usul Kanunu'nun 94. maddesine göre tebliğin mükelleflere, bunların kanuni 

temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılacağı 

belirtilmiştir. Tebliğin, ilke olarak mükellefe veya ceza sorumlusuna yapılması 

gerekmektedir.70 

 Tebliğin esas itibariyle, tebligatın konusunu oluşturan hukuki işlemlere karşı 

yasal yollara başvurabilecek kişilere yapılması gerekir.71 Çünkü tebliğ ile birlikte 

yasal yollara başvurmaya ilişkin süreler işlemeye başlayacak, eğer tebliğ sorunlu 

olursa bu sürelerin kaçırılması durumu söz konusu olabilecektir.  

 Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesine 2365 sayılı kanunla eklenen üçüncü 

fıkra ile muhatap dışında fakat onun adına dava açma ehliyeti olmayan kimselere 

tebligat yapma imkânı tanınmıştır.72 Hükümet gerekçesine göre bu fıkranın amacı, 

yukarıda belirtilen kimselere tebligat yapılamadığında, ilanen tebligat yerine 7201 

Sayılı Tebligat Kanunu'nda olduğu gibi tebligatın ikametgâh adresinde bulunan aile 

fertlerine yapılmasını sağlamaktır. Gerekçeye göre, aile fertlerine tebliğ yapılması 

halinde, tebliğ muhatabının haberdar olma ihtimali, ilanen tebligata göre daha 

fazladır. Ancak Bütçe Plan Komisyonunda maddeye  “…veya işyerinde memur ya da 

                                                
68 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 105. 
69 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 222. 
70 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek,  Vergi Hukuku,  Bursa: Ekin Basım Yayın 
Dağıtım, 2010, s. 150. 
71 Ozansoy, “Vergi Hukukunda Tebligat Usulü”, s. 17.  
72 Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesine 2365 sayılı Kanunun 18. maddesi ile eklenen fıkra şu 
şekildedir: "Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah adresinde 
bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerden birine yapılır.". 
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müstahdemlerinden birine yapılır.” ifadesi eklenmiştir. Böylece fıkra hem gerçek 

hem de tüzelkişiler için uygulanır duruma gelmiştir.73 

 Tebliğ yapılacak kişiler, ilgilinin tüzel kişi veya gerçek kişi olmasına göre 

kanunda detaylı olarak düzenlenmiştir. Gerçek kişilere yapılacak tebliğ esasları ile 

tüzel kişilere yapılacak tebliğ esasları farklılık arz etmektedir. Ayrıca tüzel kişiliği 

bulunmayan topluluklara yapılacak tebliğ de yine gerçek ve tüzel kişilere yapılan 

tebliğden farklı hususlar ihtiva etmektedir. 

2.2.1. Gerçek Kişilere Yapılacak Tebliğ 

 Genel kural, gerçek kişinin mükellef olması halinde tebliğin esas itibariyle 

mükellefin şahsına yapılmasıdır. Vergi hukukunda yükümlülük ve sorumluluk için 

kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayla iradi ya da gayri iradi bir ilişki 

kurmak vergi yükümlüsü olmak için yeterlidir. Çünkü vergi hukukunda ehliyetin 

temeli vergi ödeme gücüdür.74 Medeni hukuk anlamında hak ehliyetine sahip olan 

herkes gerekli şartların oluşması durumunda vergi mükellefi olabilir. Nitekim hak 

ehliyeti tüm kişilere tanınan, kişinin yaşı, fikri ve bedeni gelişmesi göz önünde 

tutulmadan tüm kişilere eşit olarak tanınan, aynı zamanda icra takibine taraf olmayı 

da içeren ehliyettir.75 Bu durumda hak ehliyeti olan ancak kendi fiilleri ile hak 

kazanması ve borç altına girebilmesi ehliyeti olan fiil ehliyetine76 sahip olmayan biri 

vergi mükellefi olduğunda tebligat onun yerine veli, vasi veya kayyım durumundaki 

kanuni temsilciye yapılır.77    

 Vergi mükellefi gerçek kişinin yukarıda değinildiği üzere fiil ehliyetine sahip 

olmaması veya gerçek kişinin bilinen adreslerinde bulunamaması gibi bazı 

durumlarda mükellefin kendisinden başka kanuni temsilcisine, umumi vekiline, 

mükellefin ikametgâh adresinde bulunanlara veya iş yerinde çalışan personeline de 

muhatap adına tebliğ yapılabilmektedir. Bunun dışında tebliğ muhatap ya da 

muhatap adına tebliği kabule yetkili kimselere yapılmaz ise yapılan bu tebliğ 

geçersiz olacaktır. Bu açıdan, muhatabın şahsına tebliğ yapılamaması durumunda 

tebliğ yapılabilecek kişilerin doğru olarak tespit edilmesi gerekmektedir. 

                                                
73 Bekir Baykara, "Vergi Usul Kanunu'na Göre Tebliğ ve Tebligat Yapılacak Kimseler", Vergi 
Dünyası Dergisi, sy. 291, 2005,  s. 18. 
74 Öncel, Kumrulu ve Çağan; Vergi Hukuku, s. 74. 
75 Bilge Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010, s. 236. 
76 Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları,s. 239. 
77 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 223. 
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2.2.1.1. Gerçek Kişinin İkametgâhında Tebliğ 

 Kural gerçek kişiye yapılacak tebliğin bizzat şahsına yapılması olmakla 

birlikte kimi durumlarda gerçek kişinin şahsına bizzat ulaşmak zor olacaktır. Kaldı ki 

bizzat gerçek kişinin peşine düşülmesi durumunda, bu durum suistimalleri de 

beraberinde getirecektir. Hakkında hukuki sonuç doğuran bir işlemi tebliğ almak 

istemeyen bir gerçek kişi kendisini gizleyebilecektir. Kanunkoyucu bu durumun 

önüne geçmek ve tebliğ usullerini kolaylaştırmak adına kanunda ayrıksı durumlara 

ilişkin özel düzenlemeler getirmeyi tercih etmiştir. 

 Gerçek kişi, vergi mükellefi olabileceği gibi bazen mükellef olmayan kişiler 

vergi kanunları bakımından cezaya muhatap olabileceğinden kendisine vergi cezası 

kesilen kişi de olabilir.78 

 İkametgâh adresinde tebliğ yapılması gereken gerçek kişinin bulunması 

halinde tebliğ bizzat kendisine yapılmalıdır.79 Vergi Usul Kanunu'nun 94. 

maddesinde tebliğin, tebliğ yapılacak kimsenin bulunamaması halinde ikametgâh 

adresinde bulunanlardan birine yapılabileceği belirtilmiştir. Mükellefin kendisi 

bulunmuşken veya bulunabilecekken, ikametgâhında bulunanlara tebliğ yapılamaz. 

Mükellefin bilinen adreslerlerinin tümünde aranması, buna rağmen mükellefin 

bulunamaması halinde, tebliğin ikametgâhında bulunanlara yapılması mümkündür.80  

 Muhatap yerine muhatabın ikametgâhında kendisine tebliğ yapılacak 

kimsenin görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette 

ehliyetsiz bulunmaması gerekir.81 Bunun anlamı, tebligat yapılacak kişinin 18 

yaşından büyük olması değil, görünüşüne göre 18 yaşından küçük olmamasıdır. 

Çünkü tebligat yapacak kişinin kimlik kontrol yetkisi yoktur. Ancak modern tıbbın 

son derece teknik ve karmaşık yöntemlerle belirleyebileceği bu durumun takdirini, 

uzman olmayan görevlinin çıplak gözle yapacağı değerlendirmelere bırakan bu 

hüküm, tebliğ hükümlerinden beklenen güvenceyi sarsacak niteliktedir. Uygulamada; 

eski tarihli Danıştay kararlarında, yaş farkına bakılarak karar verildiği görülmektedir. 

Mükellefin 17 yaşında olmasına karşın 18 yaşında gösteren oğluna yapılan tebligatın 

                                                
78 Ozansoy, “Vergi Hukukunda Tebligat Usulü”, s. 18.  
79 Serkan Durmuşoğlu, “Vergi Hukukunda Tebliğ”, Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri, 
Hakan Üzeltürk (ed.) İstanbul: Legal Yayıncılık, 2015, s. 42. 
80 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 222. 
81 Şenyüz, Yüce ve Gerçek, Vergi Hukuku, s.152. 
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muteber olduğuna82, 15 yaşında bulunan kimseye ise 18 yaşında gösterdiğinden 

bahisle tebligat yapılamayacağına83 karar verilerek, hükmün uygulanmasında 

keyfiliğe kaçılamayacağı belirtilmiştir. 84  

 Yine daha yakın tarihli kararlarda tebliği alan şahsın nüfus cüzdanı örneği 

ibraz edilerek 15 yaşında olduğu ortaya konulan olayda şahsın görünüşüne nazaran 

18 yaşından küçük olduğuna85, yine mükellefin 15.10.1993 doğumlu kızına 

12.12.2006 tarihinde yapılan tebliğin, kızının 18 yaşında gösteremeyecek kadar 

küçük olduğundan geçersiz olduğuna86 karar verilmiştir.  

 Muhatabın ikametgâhında tebliğ yapılan kimsenin muhatap ile kan veya sıhrî 

bağı olması şartı aranmadığı gibi o adreste oturma zorunluluğu da bulunmamaktadır.  

Bir Danıştay kararında davacının o anda adreste bulunmama nedenine ve tebliğ 

yapılan şahsın tebliğin yapılmasında mahzur olmayan bir yaşta ve görünümde olup 

olmadığı yolunda bir açıklama yapılmaksızın yalnızca yakın akrabası olması 

nedeniyle davacının torununa yapılan tebliğin geçersiz olduğuna karar verilmiştir.87 

İlgili bu kararda muhatabın ikametgâh adresinde bulunan bir kişiye yapılan tebliğ ile 

ilgili iki husus üzerinde durulmaktadır: Bunlardan ilki muhatap yerine kendisi ile 

aynı adreste ikamet eden başka birine tebliğ yapılırken tebliğ alındısında muhatabın o 

anda adreste bulunmama nedenine yer verilmesi gerektiğidir. Diğeri ise, yine tebliğ 

alındısında tebliğ yapılan kişinin tebliğin yapılmasında mahzur olmayan bir yaşta ve 

görünümde olup olmadığı yolunda bir açıklamanın yer alması gerektiğidir. Bu 

hususlara dikkat edilmeksizin muhatabın ikametgâh adresinde yalnızca muhatabın 

yakın akrabası olması nedeniyle birine tebliğ yapılması geçerli olmayacaktır. 

 Muhatabın tebligatta yazılı adreste bulunmaması halinde, tebliğin o yerde 

bulunanlara yapılabilmesi için tebellüğ edenin muhatap ile aynı konutta oturmasına 

ilişkin bir koşulun yer almadığına dair Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bir 

kararda, muhatabın görünüşüne nazaran 18 yaşından büyük gösteren oğluna yapılan 

                                                
82 Danıştay 4. Dairesinin 09.01.1985 tarih ve E:1984/2990; K:1985/1107 sayılı kararı. 
83 Danıştay 3. Dairesinin 02.12.1987 tarih ve E:1987/1275; K:1985/2725 sayılı kararı. 
84 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 350. 
85 Danıştay 4. Dairesinin 29.03.2013 tarih ve E:2012/3061; K:2013/1590 sayılı kararı, 
(Uyap:08.04.2016).  
86 Danıştay 9. Dairesinin 23.06.2009 tarih ve E:2008/1740; K:2009/2793 sayılı kararı, 
(Uyap:08.04.2016). 
87 Danıştay 4. Dairesi'nin 23.05.2007 tarih ve E:2007/639; K:2007/1708 sayılı kararı, 
(Uyap:08.04.2016). 
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tebliğin, yalnızca oğlunun evli ve ayrı bir konutta ikamet etmesi nedeniyle geçersiz 

olmayacağı belirtilmiştir.88 

 Yukarıda da belirtildiği gibi, kural muhatabın kendisine tebliğ yapılmasıdır. 

Muhatap kendisi bulunmuşken veya bulunabilecekken, ikametgâhında bulunanlara 

tebliğ yapılamaz. Doktrinde muhatabın bilinen adreslerinin89 tümünde aranması, 

buna rağmen bulunamaması halinde tebliğin ikametgâh adresinde bulunanlara 

yapılması gerektiği yönünde görüşler mevcuttur. Buna göre tebliğ yapılacak 

muhatabın bilinen adreslerinin tümünde aranması, bilinen adreslerinde 

bulunamaması halinde muhatap dışındaki diğer kişilere tebliğ yapılması 

gerekmektedir.  

 Ancak uygulamada çok farklı durumlar ile karşılaşılabilmesi mümkün 

olduğundan, somut olaya göre değerlendirme yapılması kanaatimizce daha uygun 

olacaktır. Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesinde yer alan "Tebliğ, kendisine 

tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgâh adresinde 

bulunanlardan veya iş yerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır." 

düzenlemesinin lafzı ile kanunun 103. maddesinde "Muhatabın adresi hiç 

bilinmezse" ve "Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden 

gönderilmiş olan mektup geri gelirse" tebliğin ilanla yapılacağı düzenlemelerinin 

birlikte değerlendirilmesinden; amaçsal yorum ile eğer muhatabın bilinen 

adreslerinden birine gidildiğinde muhatabın eğer o adres ile bağlantısının devam 

ettiği tespit edilebiliyorsa muhatap yerine o adreste bulunanlardan birine tebliğ 

yapılması geçerli olacaktır. Ancak, muhatabın bilinen adresi ile aktif bağlantısı yoksa 

muhatabın bilinen tüm adreslerine tebliğe gidilmesi gerekecektir. Aksi halde, 

muhatapla aynı adreste bulunan kişiye ancak muhatabın bilinen tüm adreslerine 

tebliğe gidildikten sonra gidilmesi durumunda, tebliğ işlemi zorlaşacak ve çok uzun 

zaman alacaktır.  
                                                
88 Danıştay 3. Dairesi'nin 18.09.2001 tarih ve E:2000/284; K:2001/2717 sayılı kararı, 
(Uyap:08.04.2016). 
89 Vergi Usul Kanunu'nun 101. maddesine göre bilinen adresler şunlardır: 
   1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler; 
   2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 
   3. İşi bırakmada bildirilen adresler; 
   4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler; 
   5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler; 
   6. Vergi Mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler; 
   7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (İlgililerin tutanakta imzası 
bulunmak şartıyla); 
   8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresleri.  
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 Uygulamada çoğu zaman tebliğ, muhatabın bilinen adreslerinden yalnızca 

birine yapılmaktadır. Muhatabın bu adreste bulunamaması halinde tebliğ orada 

bulunan kişilere yapılmaktadır. Bu durumda tebliğin yanlış yapıldığı ve hüküm ifade 

etmediğini yukarıda açıklananlar ışığında ileri sürmek mümkündür.90 Bu itibarla, 

tebligat yapacak makam tarafından bu ihtimalin bertaraf edilmesi için tebliğ 

yapılacak muhatabın bilinen adreslerinin tümünde aranması, bilinen adreslerinde 

bulunamaması halinde muhatap dışındaki diğer kişilere tebliğ yapılması tüm 

tereddütleri kaldırmak bakımından daha doğru olacaktır. Aksi halde somut olaylar 

karşısında tebliğin geçersiz sayılması durumu söz konusu olacaktır. 

2.2.1.2. Gerçek Kişinin İş Yerinde Tebliğ 

 Gerçek kişinin bizzat şahsına tebliğ yapılamadığı bir durumda işyerinde 

memur ya da müstahdemlerinden birine tebliğ yapılması hukuken mümkündür. İş 

yerinde muhatap yerine tebliğ yapılacak kişinin görünüşüne nazaran 18 yaşından 

aşağı olmaması gerekmektedir. Ayrıca, işyerinde tebliğ yapılacak kimsenin mutlaka 

muhatabın memur veya müstahdemi olması gerekmektedir. İşyerinde bulunan 

herhangi bir kişiye tebliğ yapılamaz.91 İşyerinde bulunan personele tebliğ yapılırken 

kişinin o işyerinde çalıştığının belgelendirilmesine mümkünse sosyal güvenlik 

numarasının tebliğ alındısına yazılmasına dikkat edilmelidir.92  

 İşyerinde çalışan kişinin gerçekten işyerinde çalışan olup olmadığının 

belirlenmesi açısından uygulamada görüş birliği bulunmamaktadır. Danıştay 4. 

Dairesi'nin 14.09.2005 tarih ve E: 2005/647; K:2005/1523 sayılı kararında işyerinde 

tebliği alacak muhatabın bulunmaması durumunda çalışana yapılacak tebliğde 

kişinin şirket çalışanı olup olmadığının tebliğ alındısına yazılmasının gerektiği 

belirtilmiştir.93 İlk derece mahkemesi tarafından verilen bir kararda94;  

“...tebligatın şirketin bilinen adresinde daimi çalışan sekreter sıfatıyla ... 
imzasına tebliğ edildiği, ülkemizde sigortasız işçi istihdamının yaygın 
olması nedeniyle tebligat yapılan kimsenin sigortasız olmasının tebligatı 
sakatlamayacağı, ayrıca işyerinde bulunan, sekreter olduğunu beyan 
eden ve resmi tebligatın sonuçlarından haberdar olabilecek ehliyete 

                                                
90 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara: Oluş Yayıncılık, 2002, s. 278. 
91 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 223. 
92 Durmuşoğlu, “Vergi Hukukunda Tebliğ”, s. 41. 
93 Danıştay 4. Dairesinin 14.09.2005 tarih ve E: 2005/647; K:2005/1523 sayılı kararı, (Uyap: 
23.12.2015). 
94 Bursa 1. Vergi Mahkemesinin 30.05.2008 tarih ve E:2007/2380; K:2008/1273 sayılı kararı, 
(Uyap:24.12.2015). 
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sahip kişiye yapılan düzeltme başvurusunun reddine ilişkin işlemin tebliğ 
usulünde kanuna aykırılık görülmemiştir.”  

gerekçesiyle işyerinde sigortasız çalışana yapılan tebliğin geçerli olduğu belirtilmiş 

ve verilen bu karar tebliğe ilişkin kurulan hüküm açısından Danıştay 7. Dairesi 

tarafından onanmıştır.95 Bu açıdan Danıştay 4. Dairesi ile 7. Dairesinin yukarıda 

değinilen iki kararının birlikte değerlendirilmesi neticesi işyerinde çalışana yapılacak 

tebliğde kişinin şirket çalışanı olup olmadığının tebliğ alındısına yazılması gerektiği 

ancak bu kişinin sigortasız çalışan olmasının tebliği sakatlamadığı görüşünün 

benimsendiği anlaşılmaktadır. 

 Bu konuda ilk derece mahkemesi tarafından verilen başka bir kararda ise; 

dava konusu edilen ödeme emri içeriği alacakların dayanağı ihbarnamelerin 

muhatabın işyeri adresinde işçisi olduğu belirtilen kişiye tebliğ edildiği belirtilmekle 

birlikte davacı tarafından söz konusu kişinin kendisinin çalışanı olmadığının iddia 

olunması üzerine Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden tebliğ yapılan kişinin ilgili 

tarihte muhatabın çalışanı olup olmadığının sorulduğu ve tebliğ yapılan kişinin tebliğ 

tarihinde muhatabın çalışanı olmadığının anlaşılması üzerine sonuçları itibariyle ağır 

sorumluluklar yükleyen ihbarnamelerin gerekli araştırma yapılmadan şirketin işçisi 

olduğu iddia olunan ancak şirketin kayıtlı işçisi olmadığı anlaşılan kişiye tebliğ 

zarfında muhatabın kaşesine yer verilmeden yapılan tebliğinin, 213 sayılı yasanın 

102. maddesinde belirtilen usule uygun olmadığı belirtilmiştir.96  

 Öte yandan, eski tarihli bir Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararında 

ise işyerinde sigortalı olarak çalıştığına dair herhangi bir kayda rastlanmayan kişiye 

yapılan tebliğin geçersiz olduğuna karar verilmiştir.97 

 Muhatabın işyerinde yapılan tebliğe ilişkin ilk derece mahkemesi kararı, ilgili 

Danıştay dairesi kararı ve nihayetinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı 

ile kesinleşen somut bir olay ise şu şekilde gerçekleşmiştir: Ödeme emri içeriği 

alacakların dayanağı ihbarnamenin işyeri adresinde yetkili olmayan kişiye tebliğ 

edildiği iddia olunarak ödeme emrinin iptali istemiyle açılan bir davada Mahkemece 

ihbarnamenin işyerinde muhatap yerine işçi sıfatıyla başka birine yapılan tebliğinin 

                                                
95 Danıştay 7. Dairesi 17.11.2011 tarih ve E:2008/5281; K:2011/7858 sayılı kararı, (Uyap: 
24.12.2015). 
96 Diyarbakır Vergi Mahkemesinin 23.06.2015 tarih ve E:2014/1290; K:2015/604 sayılı kararı, (Uyap: 
15.11.2015). 
97 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 05.06.1992 tarih ve E:1991/181; K:1992/280 
sayılı kararı. 
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usulüne uygun olduğu belirtilerek davanın reddi yönünde karar verilmiştir.98 İlk 

derece mahkemesinin bu kararı Danıştay 3. Dairesi tarafından; "ödeme emri içeriği 

alacakların dayanağı ihbarnamenin tebliğine ilişkin tebliğ alındısında tebliğin 

yapılacağı sırada muhatabın işyerinde bulunmadığına ilişkin bir açıklamaya yer 

verilmediğinden tebliğin usulüne uygun gerçekleştirildiğinden söz edilemeyeceği gibi 

tebliği alan kişinin davacının çalışanı olup olmadığı da araştırılmaksızın verilen 

kararın hukuka uygun görülmediğinden" bahisle bozulmuştur.99  

 Bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesi tarafından ihbarnamenin 

işyerinde çalışana tebliği sırasında muhatabın işyerinde bulunmadığına ilişkin bir 

açıklamaya tebliğ alındısında yer verilmediğinden, bu yönüyle tebliğin usulüne 

uygun gerçekleştirildiğinden söz edilemeyeceğinden usulüne uygun 

kesinleştirilmeyen amme alacağının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde 

hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle ödeme emrinin iptaline karar 

verilmiştir.100 Bu kararı temyizen inceleyen Danıştay 3. Dairesi "ilk bozma kararında 

işyerinde tebliğ yapılan şahsın muhatabın çalışanı olup olmadığının da araştırılması 

gerektiğinin belirtilmesine karşın kararda bu konuda herhangi bir değerlendirme 

yapılmadığı" gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının yine bozulmasına karar 

vermiştir.101   

 İlk derece mahkemesi tarafından, tebliğ alındısında tebliğin yapılacağı sırada 

muhatabın işyerinde bulunmadığına ilişkin açıklamaya yer verilmediği, ilk bozma 

kararında da bu nedenle tebliğin usulüne uygun yapılmadığının kesinlik ifade eden 

bir ifadeyle belirtildiği, bu nedenle ayrıca şahsın muhatabın çalışanı olup olmadığının 

araştırılmasına gerek bulunmadığı belirtilerek kararda ısrar edilmiştir.102 Bu ısrar 

kararı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından uygun bulunmuş, ilk derece 

mahkemesi kararı onanmıştır.103 

                                                
98 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 20.01.2010 tarih ve E:2009/86; K:2010/26 sayılı kararı, 
(Uyap:22.03.2016). 
99 Danıştay 3. Dairesi'nin 23.06.2010 tarih ve E:2010/2330; K:2010/2252 sayılı kararı, 
(Uyap:22.03.2016). 
100 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 11.10.2010 tarih ve E:2010/1422; K:2010/865 sayılı kararı, 
(Uyap: 22.03.2016). 
101 Danıştay 3. Dairesi'nin 24.01.2013 tarih ve E:2011/731; K:2013/91 sayılı kararı, 
(Uyap:22.03.2016). 
102 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 20.01.2014 tarih ve E:2013/873; K:2014/73 sayılı kararı, (Uyap: 
22.03.2016). 
103 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 28.05.2014 tarih ve E:2014/329; K:2014/496 sayılı 
kararı, (Uyap:22.03.2016). 
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 Bu doğrultuda, muhatabın iş yerinde yapılacak tebliğin, kendisinin olmadığı 

durumda çalışanına yapılması halinde, kanımızca öncelikle muhatabın tebliğ 

sırasında işyerinde bulunmadığına dair açıklamaya kısaca nedeni ile birlikte tebliğ 

alındısında yer verilmesi ayrıca çalışanın iş yerinde çalıştığının tebliğ alındısında 

belirtilmesi ve mümkünse sigortalı çalışan ise bunun tebliğ alındısında sigorta 

numarası vs. yazılarak ortaya konulması, bunun mümkün olmaması durumunda ise 

muhatabın kaşesine yer verilmesi gibi yollarla tebliğ yapılan kişinin çalışan 

olduğunun ortaya konulmaya çalışılması tebliğin geçerli bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Nitekim çalışanın sigortalı olmasının aranması 

kimi durumlarda kişinin çalışan olmasına karşın tebliği geçersiz kılabilecektir. Ancak 

tebliğ alındısının çalışan olduğu belirtilen herhangi bir kişiye yapılması da mümkün 

olduğundan özellikle muhatabın kaşesine tebliğ alındısında yer vermek gibi ek 

bilgilerle kişinin gerçekten çalışan olduğunun, iş yeri ile bağlantısı olduğunun da 

ortaya konulması, neticesi itibariyle ağır sorumluluklar yükleme ihtimali olan tebliğ 

işleminin daha sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 

 Önemle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, Vergi Usul Kanunu'nun 94. 

maddesinde belirtilen mükellef veya vergi sorumlusu ya da adına ceza kesilen kişinin 

kendisi dışındaki kişilere tebliğ yapılması durumunda, bu kişilerce tebliğin en kısa 

sürede asıl muhataba ulaştırılmasıdır. Aksi halde, tebliğ edilen işlemin muhatap 

yerine ilgili kişiye verilmesi ile yasal süreler işlemeye başlamakta, muhatap eğer 

belirli bir süre içerisinde bir yükümlülük altına giriyorsa bu süreyi kaçırabilmekte 

veya yasal yollara başvurma süresi geçirilebilmektedir.  

2.2.1.3. Kanuni Temsilcilere Tebliğ 

 Gerçek kişilerin mükellefiyetinde kanuni temsilcilere tebliğ iki durumda 

mümkün olabilir. Bu durumlar küçük ve kısıtlıların mükellef olması ile mükellefin 

Türkiye dışında bulunmasıdır.  

 Vergi Usul Kanunu'na göre vergi mükellefi olmak için kanuni ehliyet şartı 

aranmamaktadır. Vergi Usul Kanunu'nun 10. maddesine göre, küçüklerin veya 

kısıtlıların vergi mükellefi olması durumunda bunlara düşen görevler kanuni 

temsilcileri olan veli, vasi veya kayyım tarafından yerine getirilir.104 Bu durumda 

yapılacak tebliğler mükellefin kendisine değil veli, vasi veya kayyıma yapılmalıdır. 

                                                
104 Durmuşoğlu, “Vergi Hukukunda Tebliğ”, s. 41. 
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Buna dikkat edilmeksizin tebliğin küçük veya kısıtlının kendisine yapılması 

durumunda, yapılan tebliğ hukuken hüküm ifade etmeyecektir.  

 Kanuni temsilci birden fazla ise bunlardan birine tebliğ yapılması yeterlidir. 

Ancak tebliğin konusu işe ayrı bir vasi veya kayyım bakmakta ise tebliğ bu kişilere 

yapılmalıdır.105  

 Kanuni temsilciye tebliğe ilişkin diğer durum dar mükellefiyette gerçek 

kişiler adına yapılacak tebliğde karşımıza çıkmaktadır. Dar mükellefiyet Türkiye’de 

yerleşik olmayan gerçek kişilerin Türkiye’de elde etmiş oldukları kazanç ve iratları 

vergilemeyi amaçlayan bir müessesedir.106 Dar mükellefiyette gerçek kişiler adına 

yapılacak tarhiyatın muhatabı, bunların Türkiye'deki daimi temsilcileridir. Tebligat 

da normal olarak bu temsilcilere yapılacaktır. Temsilcinin birden fazla olması 

halinde ise tebliğ dar mükellef kişi tarafından tayin edilecek temsilciye, böyle bir 

tayin yapılmadığında ise herhangi bir temsilciye yapılacaktır.107  

2.2.1.4. Umumi Vekile Tebliğ 

 Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesine göre umumi vekillere tebligat 

yapılması mümkündür. Umumi vekil ve vekâlet uygulaması Borçlar Kanunu 

hükümlerine göre tayin edilecektir. Vekâlet uygulaması ile ilgili vekâletnamede, 

vekilin genel olarak mali konularda yetkili olduğuna dair hüküm bulunması 

gerekmektedir. Vekâletnamede bu hüküm yoksa tebliğ yapılamaz.108 

 Mükellef tarafından noterden vekâletname ile kendisini temsil yetkisi verilen 

şahsa mükellefin umumi vekili olarak tebliğ yapılabilir. Bu durumda vekâletnamede 

vergi ile ilgili tebliğ almaya yetkili olduğuna dair açık hüküm bulunması hususuna 

dikkat edilmesi gerekmektedir.109 Nitekim Danıştay 9. Dairesi tarafından farklı 

tarihlerde verilen iki kararda muhatap adına düzenlenen ihbarnamelerin muhatabın 

avukatına yapılan tebliğinin, avukatın vekil olarak tayin edilmesine ilişkin 

vekâletnamenin vergi ceza ihbarnamelerini tebellüğ yetkisinin verildiği bir 

vekâletname olmadığı, ayrıca umumi vekâletname niteliği de taşımadığından, umumi 

                                                
105 Ozansoy, Vergi Hukukunda Tebligat Usulü, s. 18. 
106 Yılmaz Özbalcı, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara: Oluş Yayıncılık, 2002, s. 
101. 
107 Mustafa Alpaslan ve Mustafa Sakal, "Vergi Usul Hukuku Uygulamasında Tebligat Usulleri ve 
Süreler", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Haziran 2008, s. 11. 
108 Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s. 280. 
109 Durmuşoğlu, “Vergi Hukukunda Tebliğ”, s. 41. 
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vekil olmayan, vergilendirme ile ilgili tebliğ evrakını alma yetkisi bulunmayan kişiye 

yapılan tebligatların usulüne uygun olmadığına karar verilmiştir.110 

 Vergi mükellefinin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetki almış mali müşavir veya 

muhasebecisine de tebligat yapılabileceğine ilişkin doktrinde görüşler mevcuttur.111 

Bu konuya ilişkin iki Danıştay kararı şu şekildedir: Danıştay 4. Dairesince 

"davacının kanuni temsilcisi veya umumi vekili olmayan mali müşavire yapılan tebliğ 

üzerine defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan tarhiyatta yasaya 

uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatların kaldırılmasına" dair ilk derece 

mahkemesi kararı aynı gerekçeyle onanmıştır.112 Öte yandan, yine aynı gerekçeyle 

dava konusu edilen tarhiyatların kaldırıldığı bir başka ilk derece mahkemesi 

kararının113 temyizen incelenmesi neticesinde Danıştay 9. Dairesi'nce aşağıdaki 

gerekçesiyle bozulmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir:114 

"…Dosyanın incelenmesinden davacı şirketin defter ve belgelerinin 
istenilmesine ilişkin yazının davacı şirketin işyeri adresinde mali müşavir 
N. U.'ya özel yetkili yoklama memurları tarafından tebliğ edildiği ve 
yasal sürede defter ve belgelerin ibraz edilmemesi üzerine takdir 
komisyonunca takdir edilen matrah üzerinden cezalı tarhiyat yapıldığı 
anlaşılmıştır. 
 Olayda söz konusu tebliği alan mali müşavirin müstakil ve bağımsız 
çalıştığı şirketin çalışanı olmadığı ileri sürülmüş ise de, defter ve belge 
isteme yazısının işyeri adresinde tebliğ edilmiş olması ve tebliği alan 
şahsın tebliğ evrakına "firma mali müşaviri" yazarak imzalaması 
karşısında bu iddiaya itibar etmek mümkün değildir. 
 Öte yandan, bir kimsenin kendisi ile ilgili olmayan bir evrakı alıp 
adını soyadını ve şirketle ilgisini gösteren bilgileri tebliğ evrakına yazıp 
imzalaması ve kendisi ile ilgisi olmayan evrakları şirket adresinde hazır 
bulunup tebellüğ etmesi de inandırıcı olmaktan uzaktır. 
 Bu nedenle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 94/3. maddesine uygun 
olarak şirket adresinde ve mali müşavirine yapılan defter ve belge isteme 
yazısı tebliğinde hukuka aykırılık görülmediğinden yükümlü şirketin 
re'sen takdire sevki yerinde olup, Vergi Mahkemesi tarafından, takdir 
komisyonu kararının hukuken geçerli somut tespitlere dayanıp 
dayanmadığı ve 4811 sayılı Yasa ile ilgili durumunda araştırılarak 
sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davayı 
kabul eden kararında hukuki isabet görülmemiştir." 

                                                
110 Danıştay 9. Dairesi'nin 08.02.2012 tarih ve E:2009/1801; K:2012/452 sayılı ve 16.10.2015 tarih ve 
E:2015/7931; K:2015/11456 sayılı kararları, (Uyap:25.04.2016). 
111 Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 104.  
112 Danıştay 4. Dairesi'nin 29.11.2006 tarih ve E:2006/2230; K:2006/2434 sayılı kararı, 
(Uyap:11.04.2016). 
113 İstanbul 6. Vergi Mahkemesi'nin 04.01.2006 tarih ve E:2005/563; K:2006/42 sayılı kararı, 
(Uyap:11.04.2016). 
114 Danıştay 9. Dairesi'nin 26.04.2007 tarih ve E:2006/1301; K:2007/1529 sayılı kararı, (Uyap: 
11.04.2016). 
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 Bu iki farklı Danıştay içtihadının birlikte değerlendirilmesi neticesinde 

kanımızca kural olarak mali müşavire yapılan tebliğ mali müşavir işlemlerini 

yürüttüğü şahsın kanuni temsilcisi veya umumi vekili olmadığından geçersizdir. 

Ancak mali müşavir yalnızca ilgili vergi mükellefinin işlemlerini yürütüyor ve 

mükellefin işyeri adresinde faaliyetlerini gerçekleştiriyorsa, bu durumda mükellefin 

işyeri adresinde çalışan olarak kendisine yapılan tebliğ geçerli olacaktır.    

2.2.1.5. Mirasçılara Yapılacak Tebliğ 

 Ölüm halinde mükellefin ödevleri, mirası reddetmemiş, kanuni ve mahsup 

mirasçılara geçer. Ölüm halinde vergi cezası düşer ancak mirası reddetmemiş 

mirasçıların her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu 

olurlar. Mirasçılara yapılacak tebliğler, mirasın reddine ilişkin üç aylık bekleme 

süresinden sonra yapılmalıdır. 115 Üç aylık bekleme süresinde de mirasçılara tebliğ 

yapılabilecektir. Ancak mirasın reddedilmesi halinde yapılan bu tebligat hüküm ifade 

etmeyecektir.116 

 Mirasçılara yapılan tebliğ miras hisseleri oranında yapılmamışsa bu tebliğ 

sadece mirasçının kendi hissesine düşen nispetteki kısmı için geçerli olacaktır.117 Bu 

konuda vergi idaresi tarafından ölenin vergi borçlarının mirasçılardan tahsili 

öncesinde her bir mirasçının miras hissesinin hangi oranda olduğu konusunda gerekli 

araştırma yapılmalıdır. Aksi halde mirasçının miras hissesi ortaya konulamadığı 

takdirde tahsile ilişkin ödeme emri yargı mercii tarafından iptal edilecektir. Nitekim 

ölenin vergi borçlarının mirasçılarından tahsili amacıyla vergi borcunun tamamına 

ilişkin mirasçı adına tanzim edilen ödeme emrine karşı açılan bir davada "ölüm 

halinde mirasçılardan her birinin ölünün vergi borçlarından miras hisseleri 

oranında sorumlu olacağı kuralı uyarınca; davacının … tarihinde vefat eden 

Ş.G.'nin vergi borçlarından miras hissesi oranında sorumlu tutulması gerekirken, 

yüzde yüz oranında düzenlenen dava konusu ödeme emrinde, “borcum yoktur” 

kapsamında hukuka uygunluk bulunmadığı" gerekçesiyle ödeme emrinin iptaline 

karar verilmiştir.118 

                                                
115 Ozansoy, “Vergi Hukukunda Tebligat Usulü”, s. 18.  
116 Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 104. 
117 Durmuşoğlu, “Vergi Hukukunda Tebliğ”, s. 42. 
118 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 14.10.2015 tarih ve E:2015/496; K:2015/1372 sayılı kararı, 
(Uyap:10.04.2016). 
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 Mirasçılar ölenin vergi borçlarından, miras hisseleri oranında sorumlu 

olacaklarından, idarece varislerin hisse oranları tespit edilerek her bir mirasçı adına 

hisselerine göre takip hangi aşamada kalmışsa o aşamadan itibaren takibe devam 

edilmelidir. Eğer takip ihbarname aşamasında kalmışsa mirasçılar adına hisseleri 

oranında ihbarname düzenlenmeli; takip ödeme emri aşamasında kalmışsa mirasçılar 

adına hisseleri oranında ödeme emri düzenlenmeli ve tebliğ edilmelidir. Kimi yargı 

kararlarında ise takip hangi aşamada olursa olsun mirasbırakanın vergi borçlarının 

mirasçılardan takibi için mirasçılar adına ihbarname düzenlenmesi gerektiği 

belirtilmektedir.119 Kanımızca bu görüş AATUHK'nın 7. maddesinde yer alan 

"Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur." 

düzenlemesi karşısında geçerliliğini kaybetmektedir.  

2.2.1.6. Gerçek Kişilere Tebliğde Diğer Özellikli Durumlar 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yukarıda açıklananların dışında kara, 

deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak tebliğ ile yabancı memlekette bulunanlara 

tebliğe ilişkin ayrıksı düzenlemelere yer verilmiştir. 

 Vergi Usul Kanunu'nun 96. maddesinde, kara, deniz ve jandarma eratına 

yapılacak tebliğlerin kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasıyla 

yapılacağı belirtilmiştir. Tebliğ olunacak evrakı alan üstün bu evrakı derhal tebliğ 

olunacak kimseye vermediği takdirde üst doğacak zararları tazminle yükümlüdür. 

Ancak bu cihetin tebliğ evrakında yazılı olması şarttır. 

 Erat dışındaki askeri şahıslara birlik veya müessesede tebligat yapılması icap 

eden durumda, tebliğin yapılmasını nöbetçi amir veya subay temin eder. Bunlar 

tarafından muhatabın derhal buldurulması sağlanır. Ancak tebliğin temini mümkün 

olmazsa tebliğ kendilerine yapılır.120 

 Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ, tezin 2.3.4. bölümünde ayrıca 

açıklanacağından burada yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ usulüne ilişkin 

açıklamalara yer verilmemiştir. 

 

 

                                                
119 Ankara 2. Vergi Mahkemesi'nin 18.01.2016 tarih ve E:2015/1352; K:2016/49 sayılı kararı, 
(Uyap:11.04.2016). 
120 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 337. 
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2.2.2. Gerçek Kişiler Dışında Yapılacak Tebliğ 

 Gerçek kişiler dışında tebliğ yapılacak kişiler genel olarak tüzel kişiler 

olmakla birlikte Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesinde vakıflar ve cemaatler gibi 

tüzel kişiliği olmayan teşekküllere yapılacak tebliğden de bahsedilmiştir. Ayrıca 

tüzel kişiliği olmadığı halde vergi kanunları açısından gelir stopaj ve katma değer 

vergisi bakımından yapılacak tarhiyatlarda muhatap olan adi ortaklıklara yapılacak 

tebliğ de tüzel kişilere yapılacak tebliğden farklılık arz etmektedir.121 Bu açıdan 

gerçek kişiler dışında yapılacak tebliğe ilişkin düzenlemeler tüzel kişiliği 

bulunmayan topluluklara yapılacak tebliğ ve tüzel kişilere yapılacak tebliğ olmak 

üzere iki başlık altında incelenecektir.  

2.2.2.1. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklara Yapılacak Tebliğ 

 Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesinde vakıflar ve cemaatler gibi tüzel 

kişiliği bulunmayan teşekküllerde tebliğin bunları idare edenlere veya temsilcilerine 

yapılacağı belirtilmiştir. Maddede her ne kadar vakıf diyorsa da vakıfların tüzel 

kişiliği bulunduğundan maddedeki vakıf kelimesinin çıkarılması gerekmektedir.122 

Bu açıdan vakıflarda tebligat tüzel kişilere yapılacak tebliğ düzenlemeleri uyarınca 

gerçekleştirilmelidir. Vergi Usul Kanunu'nda sözü edilen vakıfların ise yalnızca 

mazbut vakıflar123 olması gerekir.  

 Maddede ifade edilen cemaatlerden kasıt, Lozan Barış Antlaşması ile statüsü 

belirlenen dini cemaatlerdir. Bu cemaatlere yapılacak tebliğ bunları idare edenlere 

veya temsilcilerine yapılmalıdır. 

 Tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi kamu işletmeleri ile dernek ve vakıflara ait 

iktisadi işletmelerde tarhiyatın muhatabı, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişisi, 

dernek ve vakıflardır. Bu nedenle tebliğin de bu kamu tüzel kişisi dernek ve vakıflara 

yapılması gerekmektedir.124 

                                                
121 Durmuşoğlu, “Vergi Hukukunda Tebliğ”, s. 43. 
122 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2,  s.1216. 
123 Mazbut Vakıflar: Yönetimi devlet tarafından ele alınmış vakıflar; bir vakıf iki şekilde mazbut vakıf 
olur, ya vakıf yöneticileri ölmüştür veya vakfeden kişi yönetici göstermemiştir. Bu durumda bu 
vakıfların yönetimi devlet tarafından ele alınır (zabt olunur); devlet bu yönetimi Vakıflar Genel 
Müdürlüğü eliyle kullanır. 
124 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 225. 
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 Tüzel kişiliği bulunmayan bir diğer topluluk adi ortaklık veya adi şirket ise 

Ticaret Kanunu'nda değil, Borçlar Kanunu125'nda düzenlenmiştir. Adi ortaklık 6098 

sayılı Borçlar Kanunu'nun 620-641. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanunun 

620. maddesinde adi ortaklık, iki veya daha fazla kimsenin, emeklerini ve mallarını 

ortak bir amaç için birleştirerek faaliyette bulunmaları olarak tanımlanmıştır.  

 Adi şirketin tüzel kişiliği bulunmadığından, ayrı bir malvarlığı da mevcut 

olmayıp, şirkete ait olduğu söylenen malvarlığı aslında adi şirket sözleşmesi uyarınca 

müştereken ortaklara aittir. Tüzel kişiliği olmadığından adi şirketin üçüncü kişilerle 

ilişkilerinde ortakların sadece kendileri veya bütün ortaklar adına hareket etmeleri 

söz konusu olup, üçüncü kişiye karşı da sadece o ortak veya bütün ortaklar alacaklı 

ya da borçlu durumuna gelir.126 

 Adi ortaklığın faaliyetinden doğan karı, ortaklar şahsi gelir olarak beyan 

ederler. Yani adi ortaklık adına gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmez. Ortaklar 

kendilerine düşen geliri ticari (veya serbest meslek) kazanç olarak beyan ederler. Bu 

beyanlarla ilgili tebligatlar da her bir ortağın kendisine yapılır.127 

 Vergi hukuku açısından adi ortaklıkta tebligat sorunu, birlikte yürütülen 

faaliyete ilişkin katma değer vergilerinde, sorumlu sıfatı ile kesilen vergilerde ve 

usulsüzlük cezalarında ortaya çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu128'nun 44. 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde adi ortaklarda katma değer vergisinin 

ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan her biri adına tarhiyat 

yapılabileceği belirtilmiştir. Tarhiyat ortaklardan herhangi biri adına yapılabilmekle 

birlikte verginin ödenmesinden her ortak müteselsilen sorumlu olurlar. Bu durumda 

adına tarhiyat yapılan ortağa tebliğ yapılacaktır. Usulsüzlük cezaları ile muhtasar 

beyanname konusu vergilerde ise tebligatın kime yapılacağına ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

 Adi ortaklık adına salınan katma değer vergisi için ortaklardan her birinin 

dava hakkı olduğu kabul edilmektedir. Bunun anlamı, tebligatın ortaklardan her 

birine yapılabileceğinin mümkün olduğudur. Sorumlu sıfatı ile ödenecek vergilerle 

                                                
125 11.01.2011 tarihinde kabul edilen ve 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. 
126 Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2005, s. 85. 
127 Ozansoy, “Vergi Hukukunda Tebligat Usulü”, s. 19.  
128 25.10.1984 tarihinde kabul edilen 02.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. 
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adi şirketin faaliyeti ile ilgili usulsüzlük cezalarına ilişkin tebligatın da ortaklardan 

birine yapılması yeterli görülmektedir.129 

 Adi ortaklığa ait defter ve belgelerin ibraz edilmediğinden bahisle adi ortaklık 

adına yapılan katma değer vergisi tarhiyatına karşı açılmış bir davada, adi ortaklık 

adına defter ve belge ibraz yazısının iki limitet şirketinden oluşan adi ortaklığın 

ortaklarından birinin kanuni temsilcisinin ikametgâh adresinde eşine yapılan tebliği 

ile diğer ortağın kanuni temsilcisine adi ortaklıkla ilgili olduğu belirtilmeden yapılan 

tebliğin geçersiz olduğu gerekçesiyle defter ve belge ibraz yazısının usule uygun 

tebliğ edilmediği belirtilmiştir.130 Bu durumda adi ortaklıkla ilgili tebliğ edilecek 

belgelerin tebliğ edilen muhataba adi ortaklığa ilişkin olduğu hususu belirtilmek 

suretiyle tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ortaklardan birinin ikametgâh 

adresinde ortaklıkla ilgisi bulunmayan birine yapılan tebliğ de geçersiz olacaktır.  

 Adi ortaklığa yapılacak tebliğ ortaklığın ortak kullanılan iş yeri adresi mevcut 

olması durumunda iş yeri adresine de yapılabilecektir. Burada önemli olan husus 

ortaklığın bilinen adresine tebliğ yapılmasıdır. Nitekim ilk derece mahkemesi 

tarafından verilen bir kararda "adi ortaklığın bilinen ve faaliyete devam edilen iş yeri 

adresinde tebliğ yapılabileceği, faaliyetin bırakıldığı adrese ise ortakların ve adi 

ortaklığın diğer adresi biliniyorken yapılan tebliğin geçersiz olduğu" belirtilmiş ve 

bu karar Danıştay 9. Dairesi tarafından oyçokluğu ile onanmıştır.131 

2.2.2.2. Tüzel Kişilere Yapılacak Tebliğ 

 Tüzel kişi veya hükmi şahıs, kendisini oluşturan unsurlardan ayrı olarak başlı 

başına bir varlığa sahip olan, hak ve fiil ehliyeti bulunan kişi ve mal topluluklarıdır. 

Tüzel kişiler özel hukuk tüzel kişileri ile kamu hukuku tüzel kişileri olarak ikiye 

ayrılır. Devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişiliği kanunla kurulur. Özel hukuk 

tüzel kişileri ise kanunun belirlediği usulle ve adlarla kurulur. Yani, kanunda 

sayılanlar dışında tüzel kişilik kurulamaz.132Gerek Vergi Usul Kanunu'nda gerekse 

Tebligat Kanunu'nda tüzel kişilere yapılacak tebliğ ile ilgili hem kamu hukuku tüzel 

kişileri hem de özel hukuk tüzel kişileri için ayrı düzenlemeler getirilmiştir. 

                                                
129 Ozansoy, “Vergi Hukukunda Tebligat Usulü”, s. 19.  
130 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 22.03.2016 tarih ve E:2015/169; K:2016/204 sayılı kararı, (Uyap: 
15.04.2016). 
131 Danıştay 9. Dairesi'nin 27.05.2004 tarih ve E:2002/5038; K:2004/3635 sayılı kararı, 
(Uyap:15.04.2016). 
132 Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, ss. 320-327. 
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2.2.2.2.1. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine Yapılacak Tebliğ 

 Kamu hukuku tüzel kişileri kamu hukukundan doğan üstün hak ve yetkilere 

sahip olan tüzel kişilerdir. Medeni hukukun dışında kamu hukuku kuralları 

çerçevesinde tüzel kişilik kazanıp faaliyet gösterirler. Devletin kendisi kamu hukuku 

tüzel kişisidir. Bakanlıkların ise devletten ayrı tüzel kişiliği bulunmamakta ise de 

devletin asli organları olması dolayısıyla bakanlıklara karşı dava açılabilir, icra takibi 

yapılabilir. Dolayısıyla bakanlıklar tebligata ilişkin evrak düzenleyebildiği gibi tebliğ 

evrakı da kabul edebilirler.133  

 Vergi Usul Kanunu'nun 98. maddesinde kamu idare ve müesseselerine 

yapılacak tebliğ ile ilgili düzenleme getirilmiştir. Buna göre tebliğ bunların en büyük 

amirlerine veya muavinlerine yahut en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara 

yapılır. 

 Bir bakanlık adına çıkarılan tebliğ evrakının o bakanlık adına normal 

evrakları alan evrak memuruna tebliğ edilip edilemeyeceği hususu bakanlığın teşkilat 

kanununda aranmalıdır. Bakanlığın teşkilat kanununda evrak memurunun tebligat 

evrakı alması ile ilgili düzenleme ve yetki söz konusu ise bu durumda doğrudan 

doğruya bakanlık adına evrak memuruna yapılan tebligat geçerli olur.134 Bu açıdan 

kamu idare ve kurumlarında evrak şeflikleri, yetkili makam durumunda 

olduklarından bunlara yapılan tebligat geçerlidir.135 

2.2.2.2.2. Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yapılacak Tebliğ 

 Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesine göre tüzel kişilere yapılabilecek 

tebligat, bunların yönetim kurulu başkanı, yasal temsilcileri veya bu tüzel kişiliği 

diğer şekillerde temsile yetkili olanlara yapılabilecektir. Bu temsilcilerin birden çok 

olması durumunda ise tebligatın bunlardan yalnız birine yapılması yeterlidir. 136 

 Özel hukuk tüzel kişilerinin yetkili temsilcilerinin kuruluş belgelerinde 

belirtilmesi gerekir.137 Başkan, müdür ve temsilciler ticaret şirketlerinde ana 

sözleşmede gösterilir. Tebliğ yapılacak kimseler, kooperatiflerde Kooperatifler 

                                                
133 Ahmet Cemal Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2013, s.112. 
134 Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 113. 
135 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1225. 
136 Alpaslan ve Sakal, "Vergi Usul Hukuku Uygulamasında Tebligat Usulleri ve Süreler", s.12. 
137 Recep Akcan ve Hakan Albayrak, Tebligat Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014, s. 126. 
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Kanunu'na göre, derneklerde Dernekler Kanunu'na göre, vakıflarda da vakıf senedine 

göre belirlenir.138 

 Ticaret şirketlerinde temsilciler ve bunlardaki değişiklikler, ilan olunmadıkça 

üçüncü kişiler ve vergi dairesi bakımından hüküm ifade etmez. Bu nedenle değiştiği 

halde tescil ve ilan edilmemiş eski yöneticilere yapılan tebligatın geçerli olduğu 

kabul edilmektedir.139 

 Tebligatın tüzel kişileri temsil etmeyen kişilere yapılması mümkün değildir. 

Nitekim Danıştay 4. Dairesi'nin 06.07.2005 tarih ve E:2005/361; K:2005/1694 sayılı 

kararında bu husus şu şekilde belirtilmiştir140:  

 "…tüzel kişilere yapılan tebliğin bunların başkan, müdür veya kanuni 
kanuni temsilcisine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan 
teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılacağı, tüzel 
kişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine 
yapılmasının yeterli olduğu, dava konusu olayda ise şirket adına 
düzenlenen ihbarnamelerin kanunen şirket temsilcisi veya yöneticisine 
tebliğ edilmesi gerekirken, eski şirket temsilcisine tebliğ edildiği, 
ihbarnamelerin yetkisiz kişiye tebliğ edildiğinden dolayı da şirket adına 
tebliğ edilmiş sayılamayacağı, şirket adına salınmış vergi ve cezadan da 
önceki yetkilinin kendisine tebliğ edilmiş olsa dahi sorumlu 
tutulamayacağı…" 

 Tüzel kişilerde tebligatın mutlaka tüzel kişinin temsilcilerine yapılması 

şartının çok sıkı ve katı uygulanmasının pratikte işlemleri zora sokacağı ve posta 

vasıtasıyla tebliğ usulünün uygulanmasını imkânsız kılacağı yönünde görüşler 

mevcuttur. Bu görüşe göre, posta vasıtasıyla yapılan tebliğ işlemleri PTT görevlisi 

tarafından yürütüldüğünden ve bu görevlilerin Maliye Bakanlığı'na karşı bir 

sorumluluğu bulunmadığından, bu görevlilerden tebliği Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine uygun olarak tüzel kişilerin temsilcilerini bulup tebliği onlara 

yapmalarını beklemek mümkün değildir. Bu nedenle, posta vasıtasıyla tebliğde 

tebliğin iş yerinde görevlilerden birine yapılmasının yeterli olacağının kabulü 

gerekmektedir. Nitekim Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bir kararda şirket 

adına yapılacak tebliğ işlemlerinde, ilgili müdür veya temsilcisinin o anda adreste 

bulunamaması halinde tebliğin iş yerlerindeki memur ya da müstahdemlerden birine 

yapılabileceği,  4857 sayılı İş Kanununda işveren ile işçi arasında hizmet akdinin 

                                                
138 Mustafa Alpaslan ve Eda Kaya, "Vergi Uygulamasında Tebligat İşlemleri ve Ortaya Çıkan Bazı 
Sorunlar", Vergi Dünyası Dergisi, s. 375, Kasım 2012, s. 4. 
139 Ozansoy, "Vergi Hukukunda Tebligat Usulü", s. 19.  
140 Danıştay 4. Dairesinin 06.07.2005 gün ve E:2005/361; K:2005/1694 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 



42 
 

kurulması için sigorta şartına yer verilmediği ve akrabalık ilişkisinin işçi sayılmaya 

engel olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle tebliğe çıkarılan defter ve belge ibraz 

yazısının şirketin iş yeri adresinde devamlı surette bulunan ve şirket ortağının 

akrabası olan kişiye yapılan tebliğinin geçerli bir tebliğ işlemi olduğuna karar 

verilmiştir.141 

 Esas itibariyle, uygulama ile birlikte yargı kararlarında da tüzel kişilerde 

yapılan tebligatın, bunların memur ve müstahdemlerine yapılabileceği 

benimsenmekle birlikte, bu durumda tebliğ alındısına bu konuya ilişkin bir açıklama 

düşülmesi şartı da aranmaktadır.142 Bu konuda verilen bir Danıştay kararında 

muhatap şirket adına yapılan tebliğlerden ilkinin kime ve hangi sıfatla yapıldığının 

belli olmadığı, ikinci tebligatın ise öncelikle tebliğ yapılması gereken kanuni 

temsilcilerinin işyerinde bulunup bulunmadığı hususu "şerh düşülmeksizin" muhatap 

şirketin işçisine yapıldığı anlaşıldığından tebligatların usulüne uygun olmadığı 

belirtilmiştir.143 

 Sonuç olarak tüzel kişilerde tebliğ, yasal temsilcilere yapılacaktır. Bunların 

bulunmaması halinde ise, tüzel kişinin adresinin bulunduğu yerdeki memur ve 

müstahdemlere de tebligat yapılabilecektir. Bunlar dışındaki kişilere yapılan tebligat 

ise geçersiz sayılacaktır. Nitekim Danıştay 4. Dairesinin 13.04.2005 tarih ve 

E:2004/2483; K:2005/623 sayılı kararında limited şirketi temsile yetkili olarak 

belirlenen bir temsilcinin bulunduğu durumda şirket ortağına yapılan tebliğin 

geçersiz olduğu belirtilmiştir.144 

 Tüzel kişilerde tebligat yeri tüzel kişinin kuruluş belgelerinde yer alan 

adresleri ve iş yerleri olacaktır. Ancak, yargı kararlarında yasal temsilcinin 

ikametgâhında yapılan tebliğ de geçerli sayılmıştır. Fakat yasal temsilcinin 

ikametgâhında yapılacak tebliğin yasal temsilciden başka birine yapılması 

durumunda tebliğ geçerli sayılmamaktadır. Buna konuda Danıştay 4. Dairesi'nin 

23.06.2015 tarihli bir kararında "şirketin kanuni temsilcinin ikametgâh adresinde, 

kanuni temsilcinin kızına yapılan tebliğin yasaya aykırı olduğundan geçerli tebliğ 

                                                
141 Danıştay 3. Dairesinin 24.06.2015 tarih ve E:2004/1828; K:2005/5027 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
142 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 225. 
143 Danıştay 4. Dairesi'nin 27.11.2015 tarih ve E:2012/181; K:2015/5966 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
144 Danıştay 4. Dairesi'nin 13.04.2005 tarih ve E:2004/2483; K:2005/623 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
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olmayacağı"145; 11.11.2014 tarihli bir kararında da "şirketin kanuni temsilcisinin 

ikamet adresinde şirket adına yapılacak tebliğ, bizzat ilgilisine yapılması 

gerektiğinden ve böyle bir tebliğ o adreste bulunanı değil şirketi ilgilendirir nitelikte 

olduğundan, şirket adına yapılacak tebliğ işlemlerinde ilgilisinin o anda adreste 

bulunamaması halinde tebligatın şirketle ilgisi olmayan kişilere yapılmasına olanak 

bulunmadığından kanuni temsilcinin ikametgâh adresinde eşine yapılan tebliğin 

geçersiz olduğu"146 belirtilmiştir.  

 Ayrıca Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun verilen bir kararda "kanuni 

temsilcinin ikamet adresinde eşine yapılan ve şirketi ilgilendiren tebligat, bu haliyle 

usulsüz olduğundan ve bu tebligata dayanılarak kamu alacağının usulüne uygun 

şekilde kesinleştiğinden söz edilemeyeceğinden, alacağın tahsili amacıyla 

düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı" belirtilmiştir.147 Buna 

karşılık iş yeri değişiklik adresini bildirmeyen kanuni temsilcinin ikametgâhında 

kızına yapılan tebliğin geçerli sayıldığı durum da söz konusudur.148 Ayrıca, kanuni 

temsilcinin ikametgâh adresinde kendisini ilgilendiren, salt kanuni temsilciye ait olan 

bir hususun tebliğ edilmesi durumunda da kendisiyle aynı adreste bulunanlardan 

birine yapılan tebliğin geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. 

 Tüzel kişilerin tasfiyeye girmesi halinde, tasfiye dönemine ilişkin vergi ve 

cezalardan tasfiye memurları sorumludur. Bu nedenle, tasfiyeye giren tüzel kişilerde 

tebligat, tasfiye memurlarına yapılır. Bu hallerde tebliğin mutlaka tasfiye memuruna 

yapılması şart olup, tebliğin şirketin tasfiyeden önceki adreslerine yapılması, önceki 

adreslere tebligat yapılamaması gerekçe gösterilerek de ilanen tebligat yoluna 

gidilmesi mümkün değildir.149 Nitekim Danıştay 9. Dairesi tarafından verilen bir 

kararda; "şirketin tasfiyeye girdikten sonra hariçte temsil yetkisinin artık tasfiye 

memurlarına ait olacağı, yapılacak tarhiyatların muhatabının tasfiye halindeki 

şirketin olacağı, şirket adına düzenlenen ihbarnamelerin şirketi temsile yetkili 

olmayan şirket müdürüne tebliğinin ne bu şirketi, ne de tebligatı alan müdürün 

                                                
145 Danıştay 4. Dairesi'nin 23.06.2015 tarih ve E:2014/8848; K:2015/3801 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
146 Danıştay 4. Dairesi'nin 11.11.2014 tarih ve E:2014/393; K:2014/6675 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
147 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve E:2013/198; K:2014/137 sayılı 
kararı, (Uyap:18.04.2016). 
148 Ozansoy, "Vergi Hukukunda Tebligat Usulü", s. 19.  
149 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 225. 
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hukukunu etkilemesinin söz konusu olmayacağı" gerekçesiyle şirket tasfiyeye 

girdikten sonra şirket müdürüne yapılan tebliğin usulsüz olduğu belirtilmiştir.150  

 Yine Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bir kararda tasfiyeye girmiş olan 

ve belirlenen bir tasfiye memuru bulunan şirket adına düzenlenen ihbarnamelerin 

şirket adresine değil, tasfiye halindeki şirketi temsile yetkili olan tasfiye memuruna 

tebliğ edilmesi gerektiğinden, şirket adresine tebligat yapılamadığından bahisle 

ilanen tebligat yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir.151 

Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen bir kararda da şirketin tasfiyede olduğu ve 

tasfiye memurunun kimliğinin bilinmesine rağmen tasfiye memuruna tebliğ edilmesi 

gereken ihbarnamelerin şirket ortağına yapılan tebliğinin geçersiz olduğu 

belirtilmiştir.152 

2.3. Tebliğ Usulleri 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 93. maddesine göre tebliğ, posta vasıtası 

ile veya memur eliyle mükellefin bilinen adresine yapılır. İlgilinin kabul etmesi 

halinde, tebliğin daire veya komisyonda yapılması da mümkündür. Adresi 

bilinmeyenlere ise tebligat ilan yolu ile yapılır. 

 Vergi Usul Kanunu'na 6009 sayılı Kanunla eklenen 107/A maddesi ile Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, Kanunun 93. maddesinde 

sayılan ve yukarıda değinilen usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli 

elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabileceği düzenlemesi 

getirilmiştir. Bu konuda Maliye Bakanlığına elektronik tebliğe ilişkin usul ve esasları 

belirleme yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığı da bu yetkisini 27.08.2015 tarih ve 

29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 seri numaralı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği153 ile kullanmıştır.154 

                                                
150 Danıştay 9. Dairesi'nin 03.10.2012 tarih ve E:2009/5344; K:2012/5111 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
151 Danıştay 3. Dairesi'nin 14.12.2005 tarih ve E:2005/1743; K:2005/2734 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
152 Danıştay 4. Dairesi'nin 25.03.1999 tarih ve E:1998/1102; K1999/1241 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
153 Genel tebliğler, esas olarak vergi kanunlarını açıklayan, yorumlayan metinlerdir. Vergi 
mevzuatının sık sık değişmesi karşısında, Maliye Bakanlığı da yeni düzenlemelerle ilgili genel 
tebliğler yayımlayarak vergi idaresini ve mükellefleri aydınlatmaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından 
çıkarılan bir tebliğ, eğer bir kanunun, yürütme organına açıkça yetki tanıyan bir maddesine 
dayanıyorsa, o zaman bu gibi tebliğler tam ve gerçek anlamda bir kaynak değeri ifade eder. 
154 Metin Başer, Elektronik Tebligat Uygulama Rehberi, s. 1. 
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 Bu durumda, Vergi Usul Kanunu'na göre tebliğ usullerini posta vasıtasıyla 

veya memur eliyle muhatabın bilinen adresinde tebliğ,  ilgilinin kabul etmesi şartıyla 

daire veya komisyonda tebliğ, adresi bilinmeyenlere veya bilinen adreslerine tebliğ 

yapılamayanlara ilanen tebliğ ve elektronik ortamda tebliğ olarak sıralayabiliriz. 

 Burada sayılan usullerin her biri muhatabın Türkiye'deki adreslerine 

yapılacak tebliğlere ilişkin olup kanunkoyucu tarafından yurtdışında yapılacak 

tebliğe ilişkin ayrıksı düzenlemeler getirilmiştir. Nitekim Vergi Usul Kanunu'nun 

"Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ" başlıklı 97. maddesinde Türkiye dışında 

bulunanlara yapılacak tebliğ usulü hüküm altına alınmıştır. 

2.3.1. Posta Yoluyla ve Memur Eliyle Tebliğ 

 Kural olarak tebliğ, posta vasıtası ile ilmühaberli taahhütlü olarak yapılır. 

Ayrıca APS (Acele Posta Servisi) olarak adlandırılan yöntemle yapılan tebliğin de 

usulüne uygun olarak yapıldığının kabulü gerekir. Çünkü bu yolla yapılan tebliğlerde 

de tebliğ işlemi yazılı olarak yapılmakta ve genel olarak bu yolla tebliğler de 

taahhütlü tebliğler gibi işlem görmektedir. Ancak adi posta yolu ile tebliğ yapılması 

mümkün değildir. Yine özel dağıtım şirketleri veya kurye aracılığıyla tebliğ 

yapılması da mümkün değildir.155   

 Vergi Usul Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı posta yerine 

memur vasıtası ile de tebliğ yaptırmaya yetkilidir. Bu maddede 1980 tarihli ve 2365 

sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce Maliye Bakanlığı memur aracılığıyla 

tebliğ usulüne, posta ile tebliğ yapılmasının güç ve yararsız olduğu hallerle acele 

hallerde başvurabiliyordu. Yasal değişiklikten sonra Bakanlık bu usule sınırlama 

olmaksızın başvurabilmektedir.156 

 Memur eliyle tebliğ usulünde tebliğ tarihi memurun muhataba yazı ve belgeyi 

teslim edip imzasını almış olduğu tarihtir. Tebligatın memur eliyle yapılmasında da 

Vergi Usul Kanunu'nun tebligata ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Yani memur 

posta görevlisi gibi tebligat işlemini yapacaktır. 

 Genel kural, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden yazı ve belgelerin 

adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere postayla tebliğ edilmesidir.157 Türkiye'de 

tebligat memur vasıtası ile yapılan tebliğ istisna olmak üzere kurum olarak yalnızca 
                                                
155 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 226. 
156 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1324. 
157 Kırbaş, Vergi Hukuku, s. 109. 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtası ile yapılabilir.158 Burada tebliğ 

edilecek belgenin tebliğe nasıl çıkacağı, bilinen adresten ne anlaşılması gerektiği ve 

tebliğ evrakının muhatabına nasıl teslim edileceği hususları açısından kanunda 

detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Posta yoluyla veya memur eliyle yapılacak bir 

tebliğin geçerliliği için bu hususlarının tümüne dikkat edilmesi gerekmektedir. 

2.3.1.1. Kapalı Zarf Esası 

 Vergi Usul Kanunu'nun 99. maddesi uyarınca posta ve memur eliyle tebliğ, 

tebliğ edilecek evrak Maliye Bakanlığınca belirlenen özel kapalı zarf içine konulmak 

suretiyle yapılır. Tebligat posta ile yapılacaksa zarf ihbarnameli taahhütlü olarak 

gönderilir. Zarfın ihbarnameli taahhütlü olarak gönderilmesi, tebliğ tarihinin 

kanıtlanabilmesi için gereklidir. Tebliğ zarfının ihbarnameli taahhütlü olarak 

gönderilmemiş olması halinde, Danıştay zarfın muhataba ulaştığının kanıtlanması 

şartıyla tebliği geçerli saymaktadır. Örneğin muhatabın tebliğden haberdar olduğunu 

dava dilekçesinde veya vergi dairesine vermiş olduğu herhangi bir dilekçede 

bildirmiş olması, tebliğin yapıldığına kanıt olarak kabul edilmektedir. 159 

 Tebliğ zarfının ihbarnameli taahhütlü olarak kapalı zarf ile gönderilmesi 

tebliğ tarihinin kanıtlanması yanında tebliğin usule uygun yapılıp yapılmadığının 

ortaya konulması açısından da önemlidir. Nitekim tebliğ zarfının üzerinin kim ya da 

kimler tarafından imzalandığı, tebliğin muhataba yapılamaması durumunda yapılan 

işlemlerin neler olduğu hep önem arz etmektedir ve her biri tebliğ zarfının üzerinde 

gösterilmektedir. Burada yapılacak bir yanlış tebliği geçersiz hale getirecektir. 

 Öte yandan muhatap adına çıkarılan tebliğ zarfına evrakla birlikte ilgili 

belgelerin de konulması tebliğin geçerli olması için zorunludur. Kimi durumlarda 

tebliğ zarfı üzerine yazılmakla birlikte tebliğ zarfından çıkmayan belgeler söz konusu 

olabilmektedir. Bu durum ilgili belge açısından tebliğden beklenen sonucun 

doğmasını engelleyecektir. Bu durumda davacı tarafından vergi idaresine 

başvurularak ilgili belge talep edilebilecektir. Ancak davacıya bu sorumluluğun 

yüklenilmesinin doğruluğu tartışmalı bir konudur.  

 Muhatap içinden üzerinde yazılı belgelerin çıkmadığı veya eksik çıktığı tebliğ 

zarfının iptali istemiyle dava açamayacaktır. Çünkü tebliğ zarfı tek başına idari 

                                                
158 Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 37. 
159 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 346. 
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davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülebilir bir işlem değildir. Yukarıda 

"Tebliğin Hukuki Niteliği" başlıklı bölümde açıklandığı ve örnek olarak verildiği 

üzere tebliğ zarfının iptali istemiyle açılan bir davada, tebliğ zarfının icrailik özelliği 

bulunmadığından bahisle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Bu karar 

üzerine davacı tarafından vergi dairesine müracaat etmek suretiyle bilgi sahibi 

olunan ihbarnamelerin iptali istemiyle Diyarbakır Vergi Mahkemesi nezdinde yeni 

bir dava açılmıştır. Mahkemece açılan bu yeni davada davacının dava konusu ettiği 

ihbarnamelerin ilk tebliğ zarfından çıkmadığı, tebliğ zarfının üzerine dört adet 

ihbarname numarasına ek olarak söz konusu ihbarname numaralarının elle yazıldığı, 

tebliğ zarfından çıkan dört adet ihbarnameye karşı ise süresinde dava açılmış olduğu 

iddiaları yerinde görülerek ilk inceleme aşamasında davanın süresinde açıldığı 

kanaatine varılmıştır. 

 Bu doğrultuda, posta veya memur eliyle yapılacak tebliğ usulünde tebliğ 

edilecek belgeler eksiksiz olarak kapalı tebliğ zarfının içerisine konulmalıdır. Aksi 

halde yapılan tebliğ işlemi geçersiz olacaktır. Bu durumda da muhatap tarafından 

vergi idaresinden tebliğ zarfının üzerinde yazılı belgeler talep edilebilecektir. Vergi 

dairesi tarafından bu talep reddedilirse bu ret işlemi dava konusu edilebilecektir. 

Tebliğ zarfının dava konusu edilebilir bir işlem olmadığı hususu gözden 

kaçmamalıdır.   

2.3.1.2. Bilinen Adreslere Tebliğ  

 Tebliğ, ister posta isterse memur eliyle olsun muhatabın bilinen adreslerine 

yapılmalıdır. Bilinen adres olarak dikkate alınacak yerler Vergi Usul Kanunu'nun 

101. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bilinen adresler; mükellef tarafından işe 

başlamada bildirilen adresler, adres değişikliğinde bildirilen adresler, işi bırakmada 

bildirilen adresler, vergi beyannamelerinde bildirilen adresler, yoklama fişinde tespit 

edilen adresler, vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında 

gösterilen adresler, yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler 

(ilgilinin tutanakta imzası bulunmak şartıyla), bina ve arazi vergilerinde 

komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adreslerdir.  

 Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak 

makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı nazara 



48 
 

alınır.160 Tarih itibariyle en son olan bilinemiyorsa veya aynı tarihte birden fazla 

adres bildirilmişse yahut tebligatı yapacak olan makamca en son tespit edilen adres 

tebliğin muhataba ulaşabilmesi açısından emin görünmüyorsa, tebligatın bu açıdan 

en emin adrese çıkarılması gereklidir. Bu konuda yurt dışında işçi olarak çalıştığını 

ve yurt dışı adresini dilekçe ile vergi dairesine bildiren muhatabın Türkiye'deki 

adresine161, ihbarnamenin tebliğ tarihinde başka yerde kamu görevlisi olarak bulunan 

muhatabın köyündeki kardeşine162 yapılan tebligatlar yargı kararları ile kabul 

edilmemiştir.163 

 Vergi Usul Kanunu'nun 101. maddesinde bilinen adresler yukarıda belirtildiği 

şekilde sayılmıştır. İlgili maddede gerçek kişi mükelleflerin MERNİS kapsamında 

belirlenmiş olan adreslerine tebliğ yapılıp yapılamayacağı noktasında açıklık yoktur. 

Ancak gerek uygulamada gerekse doktrinde mükellefin MERNİS kapsamında 

belirlenmiş olan ve Maliye Bakanlığı ile de paylaşılmış bulunan adresine tebligat 

yapılabileceği kabul edilmektedir.164 Nitekim Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen 

bir kararda gerçek kişi olan muhataba tebliğ evrakının tebliğinde MERNİS adres 

bilgilerinin esas alınması ve buna göre işlem yapılması gerektiği, idare tarafından 

gerçek kişi olan muhatabın MERNİS sisteminde yer alan adresinin araştırılması 

suretiyle bulunan adresine tebliğ evrakının tebliğinin denenmesi zorunluluğunun 

Vergi Usul Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği olduğu 

belirtilmiştir.165 

 Mükellefin vergi dairesindeki dosyasında kanunun 101. maddesinde belirtilen 

nitelikte birden fazla adresinin bulunması mümkündür. Geçerli olan adres tarih 

itibariyle en son bildirilmiş veya tespit edilmiş olanıdır. Tebliğin en son bildirilmiş 

adrese yapılması gerekir. Önceki adreslere tebliğ yapılmasına gerek yoktur. Ancak 

en son bildirilmiş adres birden fazla ise, geçerli adreslerin her birinde mükellefin 

aranması geçerli bir tebliğ için daha doğru olacaktır.166 

 Birden fazla adres, iş ve ikametgâh adresi olmak üzere özellikle gerçek 

kişilerde söz konusu olur. Gerçek kişilerde aslolan tebliğin muhatabın şahsına 
                                                
160 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1235. 
161 Danıştay 3. Dairesi'nin 07.01.1987 tarih ve E:1986/3080; K:1987/48 sayılı kararı. 
162 Danıştay 3. Dairesi'nin 11.02.1987 tarih ve E:1986/2531; K:1987/416 sayılı kararı. 
163 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 347. 
164 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 227. 
165 Danıştay 4. Dairesi'nin 12.02.2015 tarih ve E:2012/5609; K:2015/306 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
166 Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, s. 287. 
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yapılmasıdır. Ancak yukarıda gerçek kişilere tebliğ bölümünde açıklandığı üzere 

muhatabın bulunamaması durumunda ikametgâhında bulunanlara veya işyerinde 

memur ya da müstahdemlerinden birine tebliğ yapılması da mümkün olmaktadır. Bu 

durumda işyeri ve ikametgâh olmak üzere asıl muhatabın iki bilinen adresi 

olduğunda bunlardan birine çıkarılan tebliğin asıl muhatabın bulunamaması halinde 

ikinci adreste ayrıca kendisine tebliğ imkânı aranmadan ikametgâhta bulunanlardan 

veya işyerinde memur ve müstahdemlerden birine yapılıp yapılamayacağı sorun 

teşkil etmektedir. Bu konuda kesin bir yorum yapmak mümkün olmayacaktır. Ancak 

Özbalcı'ya göre bu durumda tebliğin aynı zamanda muhatabın her iki adresine birden 

çıkarılması, bunlardan biri ya da her ikisinde muhatap bulunamadığında tebliğin 

ikametgâhta bulunanlardan veya işyerinde memur ve müstahdemlerinden birine 

yapılması gerekmektedir. Bu görüşe göre eğer adreslerden birindeki tebliğ asıl 

muhataba yapılmışsa bu tarihin, her ikisi de asıl muhatap dışındaki kimselere 

yapılmışsa tarih itibariyle daha sonra gelenin tebliğ tarihi olarak kabul edilmesi 

gerekmektedir.167  

 Bu konuda Kırbaş tarafından ise mükellefin hem iş hem de ikametgâh adresi 

varsa ikisinin de aranması gerektiği, bu yapılamadıkça ilanen tebliğ yapılamayacağı 

belirtilmekle yetinilmiş, her iki tebliğin aynı tarihte mi yoksa arka arkaya mı 

yapılması gerektiği yönünde bir açıklamaya yer verilmemiştir.168 

 Tüzel kişiler açısından bilinen adres kavramına tüzel kişinin kanuni 

temsilcisinin adresinin de dâhil olduğu Danıştay kararlarından anlaşılmaktadır. 

Nitekim Danıştay 4. Dairesi tarafından 23.09.2011 tarihinde verilen kararda ödeme 

emri içeriği vergi ve ceza ihbarnamelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 

101'nci maddesinde düzenlenen ve şirketin bilinen adreslerinden olduğunun kabul 

edilmesi gereken şirket müdürünün adresinde tebliği denenmeden, ilanen tebliğinin 

kanunun ilanen tebliğe ilişkin düzenlemelerine aykırılık oluşturduğu belirtilmiştir.169 

Bu açıdan tüzel kişilere yapılacak tebliğlerde şirkete ulaşılamaması durumunda 

kanuni temsilciye de tebliğ denenmeden ilanen tebliğ cihetine gidilmemesi 

gerekmektedir. 

                                                
167 Özbalcı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Yorum ve Açıklamaları, s. 151. 
168 Kırbaş, Vergi Hukuku, s. 109. 
169 Danıştay 4. Dairesi'nin 16.09.2013 tarih ve E:2011/9461; K:2013/5912 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
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 Muhatap adına tebliğ edilecek belgenin, muhatap bilinen adreslerin tümünde 

aranmadan ilanen tebliğ edilmesi hukuka uygun olmayacaktır. Bu konuda Danıştay 

4. Dairesi tarafından 03.02.2015 tarihinde verilen bir kararda170;  

“dava konusu ödeme emirlerinin dayanağı olan ihbarnamelerin 
davacının bilinen adresleri arasında yer alan iş yeri adresine tebliğe 
çıkarılmadığı, yalnızca ikametgâh adresine tebliğe çıkarıldığı ve bu 
adreste bulunamadığının adres tespit tutanakları ile tespit edilmesi 
üzerine ilanen tebliğ edildiği dikkate alındığında, davacının sicil 
bilgilerinde kayıtlı olan iş yeri adresinde tebliğe çalışılmadığından ilanen 
tebliğ şartlarının oluşmadığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak 
kesinleştirilmemiş amme alacağının tahsili için düzenlenen dava konusu 
ödeme emirlerinin hukuka aykırı olduğu”  

gerekçesiyle muhataba yapılacak geçerli bir tebliğ için bilinen adreslere tebliğin 

çalışılması neticesinde ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak 

oyçokluğu ile alınan bu karara ilişkin yazılan karşı oyda, muhatabın vergi dairesi 

kayıtlarında bulunan ikametgâh adresi ve iş yeri adresi bilgilerinden hangisinin 

bilinen adres olarak değerlendirileceğinin belirlenmesi gerektiği, tebliğin tebligat 

yapacak makamın ıttılaına girmiş adresler içerisinde, bu makama tarih itibariyle en 

son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olan adrese yapılması 

gerektiği belirtilmiştir.  

 Bu karardaki karşı oyda yer alan gerekçeye rağmen uygulamada muhatap 

adına tebliğ edilecek belgenin bilinen tüm adreslerde tebliğ edilmeye çalışılması 

kuralı istikrar kazanmış kararlar arasında yer almaktadır. Danıştay Vergi Dava 

Daireleri Kurulu tarafından verilen bir kararda da yine ilanen tebliğ işleminin 

gerçekleştirilmesinden önce muhataba bilinen tüm adreslerinde tebligat yapılmaya 

çalışılmasının yasal bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir.171  

2.3.1.3. Tebliğ Evrakının Teslimi 

 Vergi Usul Kanunu'nun 102. maddesine göre, posta memuru tebliğ edilecek 

zarfı muhatabına verir. Durum posta memuru ile muhatap tarafından taahhüt 

ilmühaberine tarih ve imza konmak suretiyle tespit edilir. Muhatap imza atacak kadar 

yazı bilmiyorsa veya herhangi bir şekilde imza atacak durumda değilse, sol elinin 

başparmağı bastırılır.172 

                                                
170 Danıştay 4. Dairesi'nin 03.02.2015 tarih ve E:2012/1927; K:2015/120 sayılı kararı, 
(Uyap:18.04.2016). 
171 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 26.11.2014 tarih ve E:2014/918; K:2014/1197 sayılı 
kararı, (Uyap:18.04.2016). 
172 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 226. 
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 Vergi tebliğ zarfları üzerlerinde yazılı mükellefin veya vergi cezası kesilenin 

bizzat kendisine veya onun adına tebliğ evrakını kabule yetkili olanlara örneğin yasal 

veya iradi temsilcisine, aynı ev adresinde veya işyerinde bulunanlara teslim edilir ve 

dağıtım defteri ile tebliğ alındıları imza ettirilir. Vergi tebliğ zarflarının muhatap 

adına onu kabule yetkili kimselere teslimi halinde, teslim alan kimsenin kimliği de 

teslim defterine ve tebliğ alındısına açıkça yazılır. Ayrıca tebliğ zarfının gerekli 

yerleri de özenle doldurulur. Teslim tarihi de açıkça tebliğ alındısı üzerine yazılır.173 

 Vergi tebliğ alındıları, ilgili posta memuru tarafından eksiklik veya yanlışlık 

bulunmadığı anlaşıldıktan sonra tarih ve damgası da onaylanarak, derhal çıkış 

merkezine veya tebliği çıkaran merciye iade edilir.  

 Tebliğ alındısının özenle doldurulması ileride ortaya çıkacak tereddütlere 

meydan vermemek için önemlidir. Tebliğ alındısı tebliğin usulüne uygun yapılıp 

yapılmadığını gösteren bir ispat ve belgelendirme işlemidir. 

 Tebliğ işleminin muhatabı tarafından tebliğ zarfı üzerindeki imzanın 

kendisine ait olmadığı iddia olunabilir. Böyle durumlarda uygulamada imza istiktabı 

yaptırılarak bilirkişi incelemesi ile imzanın muhataba ait olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmaktadır.174  

 Muhatap tebliğ edilecek evrakı tebellüğden imtina ederse, zarf önüne 

bırakılarak tebliğ yapılır. Gerek imza yerine parmak basma ve gerekse zarfın 

muhatabın önüne bırakılması suretiyle yapılan tebliğlerde, gerekli işlemler 

komşulardan bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri yahut bir zabıta 

memuru huzurunda icra edilir ve durum taahhüt ilmühaberine yazılıp, hazır 

bulunanlar da dâhil tarih ve imza konmak suretiyle tespit olunur. 

 Muhatap dışındaki kimselerin önüne tebliğ evrakının bırakılması ile tebligat 

yapılması mümkün değildir. Nitekim eski tarihli bir Danıştay kararında muhatabın 

işçisinin imzadan imtina etmesi üzerine tebliğ evrakının işçi önüne bırakılmak 

suretiyle yapılan tebliğin "tebliğ evrakının bu yolla tebliğinin ancak muhataba 

yapılacak tebliğler açısından mümkün olduğu" gerekçesiyle usulsüz olduğu 
                                                
173 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1239. 
174 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin E:2007/730 esasına kayıtlı dosyasında davacı tarafından dava 
konusu edilen ödeme emri içeriği alacaklara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ alındısında yer alan imzanın 
kendisine ait olmadığı iddia olunması üzerine Mahkemece imza istiktabı yaptırılmasına karar verilmiş, 
yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde tebliğ alındısındaki imzanın davacıya ait olmadığının ortaya 
çıkması üzerine 13.03.2008 tarih ve K:2008/102 sayılı karar ile ödeme emrinin iptaline karar 
verilmiştir. 
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belirtilmiştir.175 Yine Danıştay 9. Dairesi tarafından muhatabın tutuklu olduğu 

dönemde eşine tebliğ edilmeye çalışılan tebliğ evrakının, eşinin tebellüğden imtina 

etmesi üzerine tebliğ alındısına "adrese bırakıldı" ibaresi yazılmak ve muhtara 

imzalatılmak suretiyle gidilen tebliğ yolunun hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir.176 

Burada muhatap dışındaki kimselerin tebellüğden imtina etmesinin hukuki bir 

sonucu yoktur. Vergi Usul Kanunu'nun 102/3. maddesi uyarınca muhatabın adreste 

bulunmadığını beyan eden kişi imzadan imtina ederse tebliği yapan bu durumu şerh 

ve imza ederek tebliğ edilemeyen evrak idareye iade olunacaktır. 177 

 Tebliğ yapılacak muhatabın yazılı adresini değiştirmesinden dolayı 

bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup 

posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir.  

 Muhatabın geçici olarak başka yere gittiği bilinen adreste bulunanlar veya 

komşuları tarafından bildirildiği takdirde, keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği 

tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. Yukarıda ayrıntılarıyla ifade 

edildiği üzere imzadan imtina ederse tebliğ memuru bu durumu tebliğ zarfına şerh 

eder ve evrakı tebliğe çıkaran merciye iade eder. Bu durumda evrak münasip bir süre 

sonunda yeniden tebliğe çıkarılır. Bu işlemlerin her biri komşulardan bir kişi veya 

muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda 

durum taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vazedilmek ve hazır bulunanlara 

da imzalatılmak suretiyle tespit olunur. Eğer dağıtıcı ve/veya hazır bulunanlardan 

birinin imzası bulunmazsa tebliğ usulsüz olacaktır. Nitekim Danıştay 3. Dairesi 

tarafından 19.11.2015 tarihinde verilen bir kararda muhatabın adresinde 

bulunamadığı hususunun tebliğ zarfında tebliğ memurunun imzası olmasına karşın 

213 sayılı kanunun 102'nci maddesinde belirtilen kişiler huzurunda ve anılan 

kişilerin imzalarıyla tespit edilmediğinden tebliğin usulsüz olduğu üzerinde 

durulmuştur.178 

 Tebliğ evrakının muhataba teslimi süreci Vergi Usul Kanunu'nun 102. 

maddesi çerçevesinde yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca gerçekleştirilmelidir. 

                                                
175 Yılmaz Özbalcı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, 
Ankara: Oluş Yayıncılık, 2006, s. 153. 
176 Danıştay 9. Dairesi'nin 28.12.2010 tarih ve E:2008/6070; K:2010/7052 sayılı kararı, (Uyap: 
19.04.2016). 
177 Aslan, Vergilendirmede Tebligat Sorunları: Muhatabın Adreste Yokluğu, s. 10. 
178 Danıştay 3. Dairesi'nin 19.11.2015 tarih ve E:2015/4455; K:2015/8436 sayılı kararı, 
(Uyap:19.04.2016). 
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Aksi takdirde tebliğin geçersizliği sonucu doğacaktır. Tebligat Kanunu ile Vergi 

Usul Kanunu hükümlerinin en çok farklılaştığı ve uygulamada en sık yapılan hatalar 

102. maddenin doğru uygulanmamasından doğmaktadır. 

  Vergi Usul Kanunu 102. maddesindeki hükümler karşısında vergilendirme 

ile ilgili tebliğ evrakının kapıya yapıştırma suretiyle tebliği söz konusu değildir. 

Muhatabın adresini değiştirmiş olduğu tespit edilirse tebliğ evrakı ilgili idareye geri 

gönderilir. Bunun üzerine yapılan yeni araştırma neticesi muhatabın bulunan yeni 

adresine de tebliğ evrakı çıkarılır. Eğer muhatap bilinen tüm adreslerinde bulunamaz 

ve başkaca adres tespit imkânı yoksa bu halde ilanen tebliğ cihetice gidilir. 

 Muhatap adresini geçici olarak terk etmiş yani adresinde geçici olarak 

bulunamamışsa tebliğ evrakı yine evrakı çıkaran merciye iade edilir. Münasip bir 

süre sonra evrak yeniden tebliğe çıkarılır. İkinci defa tebliğe çıkarılan evrak da aynı 

sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa ilanen tebliğ cihetine gidilir. Burada da 

yine muhatabın bilinen tüm adreslerinde aranması, muhatapla aynı adreste oturan 

veya iş yerinde memur ve müstahdem bulunması durumunda bunlara da tebliğ 

yolunun denenmesi, nihai olarak tebliğ imkânı kalmadığı durumda ilanen tebliğ 

yoluna gidilmesi gerekmektedir. 

 Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen bir kararda, tebliğ evrakının 213 sayılı 

kanunda yer verilen tebligat esasları uyarınca tebliğ edilmesi gerekli ve zorunlu iken 

Tebligat Kanunu'nun 21'inci maddesi uyarınca kapıya yapıştırma ve tebliğ evrakını 

mahalle muhtarına verme suretiyle, başkaca bilinen adres olmasına karşın bu adrese 

tebliğ hiç denenmeden ve Mernis sisteminden adres araştırması yapılmadan 

gerçekleştirilen tebliğinin usule uygun olmadığı üzerinde durulmuştur.179 

  Öte yandan, muhatabın adresinin değişmiş olması, adresinde geçici olarak 

bulunamaması gibi tebliğ aşamasındaki tespitlerin ve hazır bulunanların imzalarının 

tebliğ zarfı üzerinde tutanak haline getirilmesi gerekmektedir. Burada harici olarak 

tutulan adres tespit tutanağı düzenlenmesi kanunun lafzı gereği mümkün 

olmayacaktır. Nitekim kanunun 102. maddesi son fıkrasında açıkça "taahhüt 

ilmühaberine yazılarak" ifadesi yer almaktadır. Bu açık hüküm nedeniyle sonradan 

düzenlenmesi mümkün olan harici adres tespit tutanağı tutulması tebliğ işlemini 

usulsüz kılacaktır. Bu konu tebliğ aşamasında çoğu zaman yanlış uygulanmakta ve 
                                                
179 Danıştay 4. Dairesi'nin 02.12.2014 tarih ve E:2013/1695; K:2014/7606 sayılı kararı, (Uyap: 
19.04.2016). 
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harici adres tespit tutanağı hazırlanmaktadır. Kanunun açık lafzına karşın adres tespit 

tutanağı ile yapılan tebliğin geçerli olduğunu kabul eden görüşler de mevcuttur. Bu 

konuda farklı yargı kararları vardır. 

 Harici adres tespit tutanağı düzenlemek suretiyle yapılan tebliğin usulsüz 

olduğuna ilişin birçok yargı kararı mevcuttur. Nitekim Diyarbakır Vergi Mahkemesi 

tarafından verilen birçok kararda tebligatın komşulardan bir kişi veya muhtar veya 

ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda durumun 

taahhüt ilmühaberine yazılarak, tarih ve imza konularak hazır bulunanlara 

imzalatılması şeklinde yapılması gerekirken, bunun yerine her zaman düzenlenmesi 

mümkün olan ve hangi belgelere ilişkin olduğu belirtilmeyen adres tespit tutanağı 

tanzimi yoluna gidilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek gerçekleştirilen 

tebliğlerin usulsüz olduğu üzerinde durulmuştur.180  

 Danıştay kararlarında da tutanağın tebliğ zarfı üzerine tutulması gerektiği 

belirtilmiş, aksi durumda tebliğin usule uygun gerçekleştirilmemiş olacağı üzerinde 

durulmuştur. Danıştay 4. Dairesi tarafından 12.06.2014 tarihinde verilen bir kararda 

tebliğ evrakının tebliğ alındısı üzerinde hiçbir tarih, imza ya da isim yer almadığı, 

harici tutulan adres tespit tutanakları ile tebliğ evrakının tebliğ alındısı arasında ilişki 

kurulmadığından gerçekleştirilen tebliğin usulsüz olduğu181, 15.06.2015 tarihinde 

verilen bir kararda ise tebliğ zarfı üzerine herhangi bir ibare yazılmadan, tebliğ zarfı 

tutanak haline getirilmeden yapılan tebliğin usulsüz olduğu182 belirtilmiştir. 

 Bunun yanında adres tespit tutanağı düzenlemek suretiyle yapılan tebligatın 

geçerli olduğuna ilişkin oyçokluğuyla alınmış yeni tarihli Danıştay kararları da 

mevcuttur. Danıştay 3. Dairesi tarafından 02.02.2015 tarihinde verilen bir kararda 

adres tespit tutanağı tanzim edilmek suretiyle yapılan tebliğin geçerli olduğu kabul 

edilmiş, bu karara yazılan karşı oyda ise "tebliğ zarfı üzerine herhangi bir şerh 

düşülmediği gibi komşulardan biri, muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri 

veyahut bir zabıta memuru huzurunda tespit yapılmadığından, "adreste bulunmama" 

halinin usulüne uygun tespit edilmediği, böylece yapılan ilanen tebligatın geçersiz 
                                                
180 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 01.07.2015 tarih ve E:2015/505; K:2015/669 sayılı, 25.12.2014 
tarih ve E:2013/142; K:1384 sayılı, 06.03.2015 tarih ve E:2014/950; K:2015/242 sayılı, 25.12.2014 
tarih ve E:2013/132; K: 2014/1386 sayılı, 14.01.2015 tarih ve E:2014/785; K:2015/59 sayılı, 
24.12.2015 tarih ve E:2014/802; K:2014/1377 sayılı kararları, (Uyap: 19.04.2016). 
181 Danıştay 4. Dairesi'nin 12.06.2014 tarih ve E:2013/9152; K:2014/4407 sayılı kararı, (Uyap: 
19.04.2016). 
182 Danıştay 4. Dairesi'nin 15.06.2015 tarih ve E:2014/9144; K:2015/3340 sayılı kararı, (Uyap: 
19.04.2016). 



55 
 

olduğu" belirtilerek tutanağın tebliğ zarfı üzerinde tutulması üzerinde durulmuştur.183 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından 10.02.2016 tarihinde verilen bir 

kararda da adres tespit tutanağı düzenlenmek suretiyle yapılan tebligatın geçerli 

olduğu belirtilmiştir.184 

 Kanaatimizce, kanunda açık bir şekilde "taahhüt ilmühaberine yazılarak" 

ifadesi karşısında harici olarak adres tespit tutanağı tutulması doğru olmayacaktır. 

Nitekim adres tespit tutanağı tutulmasını kabul eden görüş de, adres tespit 

tutanağının hangi belgelere ilişkin olduğunun, muhatabın neden bulunamadığının 

tutanakta gösterilmesi, tutanak ile tebliğ evrakının tarihlerinin uyumlu olması ve 

dağıtıcı ile beyanda bulunanın imzası bulunması şartıyla geçerli bir tebliğ olduğunu 

kabul etmektedir. 

2.3.2. İlan Yolu ile Tebliğ 

 Tebliğin ilan yoluyla yapılacağı haller Vergi Usul Kanunu'nun 103. 

maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca 102. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında 

adresten geçici ayrılma halinde ilanen tebliğe gidilme hali düzenlenmiştir.185 Vergi 

Usul Kanunu'ndaki bu hükümler Tebligat Kanunu'ndaki ilan yoluyla tebligattan 

farklıdır. Bu nedenle, vergi işlerinde ilan yoluyla tebligatta, Vergi Usul Kanunu'nun 

bu hükümleri uygulanır.186 

2.3.2.1. Tebliğin İlan Yolu ile Yapılacağı Durumlar 

 Vergi Usul Kanunu'nun 103. maddesinde tebliğin ilan yoluyla yapılacağı 

haller dört madde olarak sıralanmıştır: Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi, 

muhatabın bilinen adresinin yanlış veya değişmiş olması ve bu yüzden gönderilmiş 

mektubun geri gelmesi, başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına 

imkân bulunmaması ile yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına 

imkân bulunmaması. 

 Kanun'un 102. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen ilanen 

tebliğ şartı ise muhatabın geçici olarak bilinen adresinden ayrıldığının tespit edildiği 

                                                
183 Danıştay 3. Dairesi'nin 02.02.2015 tarih ve E:2011/3478; K:2015/456 sayılı kararı, 
(Uyap:19.04.2016). 
184 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 10.02.2016 tarih ve E:2016/16; K:2016/162 sayılı 
kararı, (Uyap: 19.04.2016). 
185 Özbalcı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, s. 151. 
186 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1264. 
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durumda iki kez aynı sebeple tebligat yapılamaması durumudur.187 Bu durumda 

tebliğ evrakı muhatabın geçici olarak başka bir yere gitmesi nedeniyle iade 

olunmakta, bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip 

bir süre sonra yeniden tebliğe çıkarılmaktadır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da 

aynı sebeple iade olunursa tebliğin ilan yoluyla yapılması cihetine gidilmektedir.  

 Muhataba posta veya memur vasıtasıyla gönderilen tebliğ evrakı, adresin 

yanlış veya değişmiş olması nedeni ile geri gelirse, tebliğ ilanen yapılır. Ancak 

bunun için adres değişikliği ve yanlışlığın belirlenmesi bakımından gerekli araştırma 

ve tespitlerin yapılmış olması ayrıca muhatabın bilinen tüm adreslerinde aranmış 

olması gerekir.188 

 İlanen tebliğ cihetine posta vasıtası veya memur eliyle tebligat yapılmaya 

çalışılması akabinde gidilmelidir. Ayrıca mükellef bilinen tüm adreslerinde 

aranmadan ilanen tebliğ cihetine gidilemez.  

 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu'nun 101. maddesinde yer alan 

bilinen adreslerin haricindeki adreslere tebligat yaptırmamaktadır. MERNİS189 ve 

MERSİS190 adreslerinin kanun metninde açıkça zikredilmemiş olması nedeniyle 

tebligatın geçersiz olacağı endişesi taşınmaktadır. Uygulamada belediyeler tarafından 

sokak isimlerinin değiştirilmesi, yeni numaralandırma çalışmalarının yapılması, 

mükelleflerin adresini değiştirdiği halde yeni adresini vergi dairesine bildirmemesi 

veya işyerinin kapatılması gibi çeşitli nedenlerle ilanen tebligat yapmak için birçok 

neden kolayca oluşmakta ve tebliğlerin belki de yarısından çoğu ilanen yapılmak 

zorunda kalınmaktadır.191 Bu açıdan vergi idareleri tarafından MERNİS ve MERSİS 

adreslerinin de tebliğ yapılırken dikkate alınması, bunun için gerekirse ilgili yasal 

düzenlemenin getirilmesi ve sistemin de buna hazır hale getirilmesi ilanen tebliğ 

cihetine gitme oranını kısmen de olsa azaltacaktır.  

 Yargı kararları incelendiğinde muhatabın MERNİS ve MERSİS adresinin 

bilinen adresler arasında kabul edildiği, bu adreslere tebliğ denenmeden ilanen tebliğ 

cihetine gidilmesinin geçersiz olduğunun kabul edildiği görülmektedir. Nitekim 

MERNİS ve MERSİS adresleri için yasal dayanak aranmasına gerek de 
                                                
187 Ozansoy, Vergi Hukukunda Tebligat Usulü, s. 21. 
188 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 228. 
189 Gerçek kişiler için İçişleri Bakanlığı'nın Merkezi Nüfus İdare Sistemi. 
190 Tüzel kişiler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Merkezi Sicil Kayıt Sistemi. 
191 Mustafa Dakın, "Bu Bir İlanen Tebliğ Sorunudur", Vergi Dünyası Dergisi, sy. 408, 2015 Ağustos, 
ss. 29-30. 
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bulunmamaktadır. Her ne kadar bu adresler 101. madde kapsamında bilinen adresler 

arasında sayılmamış ise de tebliğin ilan ile yapılacağı durumların düzenlendiği 103. 

maddenin (1) numaralı bendinde muhatabın adresinin hiç bilinmemesi durumu 

belirtilmiştir. MERNİS ve MERSİS adresine ulaşılabildiği takdirde muhatabın 

adresinin hiç bilinmemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu adres de 

yanlış veya değişmiş olur ve bilinen tüm adreslerde de muhatap aranmasına karşın 

bulunamamış olursa ilanen tebliğin şartlarının oluştuğunu kabul etmek gerekecektir. 

Çünkü ilanen tebliğde sonuçları açısından ağır sorumluluklar yükleme durumu olan 

evraklardan muhatabın haberdar olması çok zordur.  

 Tebliğ evrakının muhatabın bilinen adreslerinin tümünde tebliğe çalışılıp 

tebliğ edilememe durumunda ilanen tebliğ cihetine gidilmesine ilişkin bir uyuşmazlık 

bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştür. Anayasa 

Mahkemesi'nce başvurunun incelenmesi neticesi verilen kararda özetle 213 kanun 

uyarınca bilinen adreslerin hangileri olduğu, ilanen tebliğ şartlarının neler olduğu 

belirtildikten sonra ilgili tebliğ evrakının başvurucunun bilinen adresleri dışında bir 

adrese posta yoluyla tebliğ edilmeye çalışıldığı ve bu adreste başvurucunun 

tanınmadığından bahisle ilanen tebliğ cihetine gidildiği, ancak vergi dairesinin 

başvurucunun adresinin araştırılması için çalışma yaptığı konusunda bir verinin dava 

dosyası kapsamında bulunmadığı ve bu sebeple başvurucunun güncel adresine 

ulaşmada yeterli özenin gösterilmediğinden bahisle başvurucunun ihbarnameye karşı 

dava açma hakkını kullanmasının engellendiği, bu sebeple başvurucunun 

mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği belirtilmiştir.192 

 Bu itibarla, tebliğ edilecek belgelerin muhatapların bilinen tüm adreslerine 

tebliğ edilmeye çalışılması akabinde ilanen tebliğ cihetine gidilmesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde muhatabın mahkemeye erişim hakkının ihlali durumu söz konusu 

olabilecektir. MERNİS ve MERSİS adresleri de bilinen adresler kapsamında kabul 

edilerek bu adreslere de tebliğ denenmeden ilanen tebliğ cihetine gidilmemelidir. 

 Öte yandan, yukarıda yer verilen Anayasa Mahkemesi kararı üzerine ilk 

derece mahkemesi olarak Ankara 2. Vergi Mahkemesi tarafından yapılan yeniden 

yargılama üzerine, bireysel başvuru kararında yer verilen ihlal kapsamı dışında farklı 

bir gerekçeyle tebliğin usulsüzlüğünden bahsedilmiştir. Ankara 2. Vergi 

                                                
192 Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünün 12.03.2015 tarihli kararı, "Ahmet Türko Başvurusu", 
Başvuru Numarası: 2013/5949, (Kararlar Bilgi Bankası:19.04.2016). 
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Mahkemesi'nce muhataba adres değişikliği nedeniyle tebligat yapılamaması 

durumunda tutanağa dönüştürülmesi gereken tebliğ alındısında ya da ayrıca 

düzenlenen tutanakta "adresin değiştiğine dair bilgiyi veren komşu veya yasada 

sayılı kamu görevlisi ve tebligat memuruna ait olmak üzere asgari iki imzanın ve 

ihbarname sayı ve numaralarıyla bilinen adresin" yazılı olması gerekmekte iken 

somut olayda bu şekilde olmadığından bahisle tebligatın usulsüz olduğu 

belirtilmiştir.193 

2.3.2.2. İlan Yolu ile Tebliğde Usul ve İlanın Neticeleri 

 İlanen tebliğe ilişkin yukarıda sayılanlar kapsamında gerekli şartlar 

oluştuktan sonra yapılacak ilan usule uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. İlanın şekli 

Vergi Usul Kanunu'nun 104. maddesinde, ilanın muhteviyatı 105. maddesinde ve 

ilanın neticeleri de 106. maddesinde belirtilmiştir. 

 İlan gerçekleştirilirken öncelikle ilan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan 

koymaya mahsus yerine asılır. İlanın asılması durumu ve tarihi bir tutanakla tespit 

edilmelidir. Bu şekilde askıya çıkarılan ilanın, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on 

beşinci günü ilan tarihi olarak kabul edilir. Ayrıca ilan yazısının bir sureti muhatabın 

bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir. Muhatap yabancı 

memlekette bulunuyorsa ilan yazısının bir sureti muhatabın bilinen en son adresine 

gönderilir.194 

 Tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 01.01.2016 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere 2.000 TL'den az vergi veya veri cezasına ait olduğu 

takdirde, ilan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline 

asılır. İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak 

kabul edilir.195  

 Tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 01.01.2016 tarihinden 

itibaren 2.000-200.000 TL arasındaki vergi veya vergi cezasına ait olduğu takdirde 

ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan ve Basın 

İlan Kurumunca belirlenen bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. 

                                                
193 Ankara 2. Vergi Mahkemesi'nin 11.11.2015 tarih ve E:2015/1116; K:2015/2200 sayılı kararı, 
(Uyap: 19.04.2016). 
194 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu uygulaması, s. 229. 
195 Ozansoy, Vergi Hukukunda Tebligat, s. 21. 
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 Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere 01.01.2016 tarihinden 

itibaren 200.000 TL'yi aşması halinde ise ilan, Türkiye genelinde yayın yapan ve 

Basın İlan Kurumunca belirlenen günlük gazetelerden birinde ayrıca yapılır. 

 İlanen tebliğe ilişkin bu limitler Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 414. 

maddesi kapsamında her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca 

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bakanlar 

Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya 

indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye 

veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.196 

 İlanın şeklinin belirlenmesinde vergi aslı ve ceza tutarlarının toplamı değil, 

sadece vergi aslı tutarı dikkate alınır. Vergi aslı tutarı kanunda belirtilen haddi 

geçerse haddi geçen miktar esas alınmak suretiyle hem vergi aslı hem de buna bağlı 

ceza aynı şekilde ilan edilir. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ilanen tebliğinde 

ise ceza tutarına göre ilanın şekli belirlenir.197 

 İlan listelerinde muhatabın adı, soyadı (unvanı), vergi kimlik numarası, 

adresi, tebliğ edilecek vergi ve cezanın dönemi, nev'i ve miktarı yer alır. 

 Vergi Usul Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca ilanlarda adları (tüzel kişiler 

için unvanları) yazılı muhataplara ayrıca iki hususun ihtar edilmesi gerekmektedir. 

Bunlardan ilki ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat 

veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık 

adreslerini bildirmeleri hususu, ikincisi ise kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ 

yapılacağı hususudur. Belirtilen süre içinde müracaat edenlere veya adres 

bildirenlere normal olarak tebligat yapılır. 

 Kanunda ilanın bir örneğinin muhatabın bilinen son adresinin bağlı olduğu 

muhtarlığa gönderileceği belirtilmiştir. Muhatabın iş ve ikametgâh olmak üzere iki 

adresinin bulunduğu durumda, ilan yazısının birer örneğinin her iki adrese de 

gönderilmesi gerekir. İlan yazısının hangi süre içinde muhtarlığa gönderileceği 

                                                
196 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı'nın 460 sıra nolu 
tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ve 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak 
olan had ve tutarlar belirlenmiştir. 
197 Mustafa Alpaslan, "Vergi Hukuku Uygulamasında İlanen Tebligat", İzmir Barosu Dergisi, Ekim 
2011, s. 57. 
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konusunda açıklık bulunmamakla birlikte, en geç ilanın vergi dairesine asıldığı gün 

taahhütlü ve ilmühaberli olarak ilgili muhtarlığa gönderilmesinde yarar vardır.198 

 Vergi Usul Kanunu'nun 106. maddesinde ilanın neticeleri hüküm altına 

alınmıştır. Buna göre ilan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, 

adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır. Posta ile yapılan tebliğ hakkında 

yukarıda açıklanan bilinen adreslere tebliğ hükümleri uygulanır. Belirlenen süre 

içinde adres bildirmiş olmakla birlikte bu adrese yapılan tebligatın adresin yanlış 

olması ve benzeri nedenlerle yapılamaması halinde adresin hiç bildirilmemiş olduğu 

kabul edilir.  

 Yukarıda değinildiği üzere ilanın vergi dairesine asıldığı tarihten itibaren on 

beş gün sonrası ilan tarihidir. Bu süreden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine 

müracaat etmeyenlere ve adresi bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ 

yapılmış sayılır. 

 İlanen tebliğ için öncelikle ilanen tebliğe ilişkin şartların oluşması ve 

akabinde ilanen tebliğin Kanunda belirtilen usule göre gerçekleştirilmesi 

gerekecektir. Tüm bunlarda bir sakatlık bulunmadığı takdirde ilgili evrakın muhataba 

tebliği ile ilgili sonuçlar doğacaktır. Bu konuda ilk derece mahkemesince verilen bir 

kararda ilanen tebliğ edilen ve dava konusu yapılan ödeme emirlerinin tebliğine 

ilişkin öncelikle ilanen tebliğ şartlarının oluşup oluşmadığının değerlendirildiği, bu 

açıdan "davacının Mernis sisteminden yapılan sorgulama ile saptanan adresine 

tebliğe çıkarılarak tebliğ evrakının muhatap adresten ayrıldığından iade edildiği, 

aynı adreste farklı bir tarihte düzenlenen adres tespit tutanağı ile davacının bu 

adreste bulunmadığı hususunun mahalle muhtarının imzası alınmak suretiyle tespit 

edildiği, dolayısıyla davacının adrese dayalı kayıt sisteminden saptanan adresinde 

bulunamaması ve tebliğe çıkarılan evrakların tebliğ imkânsızlığından dolayı iade 

edilmiş olması nedeniyle ilanen tebliğ koşullarının mevcut olduğu" sonucuna 

varıldığı, akabinde ilanen tebliğin usule uygun yapılıp yapılmadığının 

değerlendirildiği ve "ilanen tebliğ yapılırken ilan yazısının ilanı yapan vergi 

dairesinin mahsus yerine asıldığı, ilan yazısının bir nüshasının mükellefin bilinen son 

adresinin bağlı bulunduğu muhtarlığa gönderildiği, tebliğ konusu miktar nazara 

alınarak ülke çapında yayın yapan bir gazetede ilanın yayınlandığı" gerekçesiyle 

ödeme emirlerinin usulüne uygun tebliğ edildiği belirtilerek ilanen tebliğe ilişkin tüm 
                                                
198 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 229. 
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hususlara değinilmiştir.199 İlk derece mahkemesi tarafından verilen bu karar aynı 

gerekçe ve nedenlerle hukuka uygun bulunarak Danıştay Üçüncü Dairesi tarafından 

onanmıştır.200 

2.3.3. Dairede veya Komisyonda Tebliğ 

 Tebliğ kural olarak posta veya memur vasıtasıyla muhatabın bilinen 

adreslerine yapılır. Ancak bazı durumlarda tebliğin daire veya komisyonda yapılması 

da mümkündür.201 

 Vergi Usul Kanunu'nun 93. maddesine göre ilgilinin kabul etmesi şartıyla 

tebliğin daire veya komisyonda yapılması mümkündür. 

 Kanun'un 106. maddesi uyarınca da ilan yolu ile tebliğ yapıldığında ilan 

tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat edenlere yerinde tebliğ yapılacaktır. Bu 

durumda muhatabın rızası vergi dairesine müracaatında gizlidir. Ayrıca rızasının 

aranması gerekmez. Eğer tebliğden imtina ederse tebliğin Vergi Usul Kanunu'nun 

102. maddesi uyarınca evrak önüne bırakılmak suretiyle yapılması gerekir. 

2.3.4. Yurt Dışında Tebliğ 

 Yurt dışında tebliğ ile ilgili düzenlemelere Vergi Usul Kanunu'nun "Yabancı 

Memlekette Bulunanlara Tebliğ" başlıklı 97. maddesinde yer verilmiştir. Yabancı 

ülkede bulunanlara tebliğ o ülkenin yetkili makamı aracılığıyla yapılır. Bunun için 

anlaşma varsa veya o ülke kanunları müsaitse o yerdeki Türk siyasi memuru veya 

konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan ister. Ancak kendisine tebliğ 

yapılacak kimse Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolosu 

aracılığıyla da yapılabilir. 

 Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı 

çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı'na, oradan 

da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilir. 

 Yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri 

Bakanlığı vasıtasıyla yapılır. 

                                                
199 Mersin 1. Vergi Mahkemesi'nin 03.06.2014 tarih ve E:2013/1042; K: 2014/722 sayılı kararı, 
(Uyap:20.04.2016). 
200 Danıştay 3. Dairesi'nin 29.12.2015 tarih ve E:2014/9287; K:2015/10231 sayılı kararı, 
(Uyap:20.04.2016). 
201 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 228. 
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 Yabancı memlekette bulunan askeri şahıslara yapılacak tebliğ, bağlı 

bulundukları kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıklarıyla Jandarma Genel 

Komutanlığı vasıtasıyla yapılır. 

 Tebliğ edilecek evrakın muhatabın bilinen adreslerinde tebliğe çalışılması 

üzerine muhatabın yurt dışında yaşadığı tespit edilmişse yurt dışında tebliğ usulü 

denenmeden ilanen tebliğ cihetine gidilmemelidir. Nitekim Ankara 2. Vergi 

Mahkemesi tarafından verilen iki farklı kararda, "yurt dışında yaşadığı tespit edilen 

davacıyla ilgili tebligatın, yukarıda alıntısı yapılan 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu'nun 97. maddesi uyarınca yurt dışında yapılması gerekirken, yurt dışında 

tebliğ yolu denenmeden yapılan ilanen tebliğin usulsüz olduğu" belirtilmiştir.202 

2.3.5. Elektronik Ortamda Tebliğ 

 Elektronik tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat 

sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki 

ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. 

 Elektronik tebligat Vergi Usul Kanunu'na 6009 sayılı Kanunla 23.07.2010 

tarihinde eklenen "Elektronik Ortamda Tebliğ" başlıklı 107/A maddesi ile 

düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ 

yapılacak kimselere, 93'üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe 

elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. 6637 

sayılı kanun ile 07.04.2015 tarihinde eklenen fıkra uyarınca elektronik ortamda 

tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda 

yapılmış sayılır.  

 Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik 

altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik 

adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ 

yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

Bakanlık bu yetkisini 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 

456 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanmıştır. Söz konusu 

tebliğ ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına Vergi Usul Kanunu 

                                                
202 Ankara 2. Vergi Mahkemesi'nin 04.12.2015 tarih ve E:2015/1226; K:2015/2426 sayılı kararı ve 
E:2016/368 sayılı dosyasında 01.04.2016 tarihinde verilen YD Kabul kararı, (Uyap:20.04.2016). 
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hükümlerine göre tebliği gereken evrak, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla 

elektronik ortamda tebliğ edilecektir.203  

 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi mükelleflerine ve yükümlülere yaygın 

olarak posta vasıtasıyla, memur eliyle ve ilan yoluyla yapılan tebligatların yerini 

artık elektronik posta yoluyla gönderilen E-Tebliğlerin alacağı, bu yolla 100 milyon 

lira tasarruf sağlanacağı düşünülmektedir. E-Tebligat uygulaması ile geç tebliğ 

edilen trafik cezaları, HGS ve OGS kaçak geçiş cezaları ile neredeyse zamanaşımına 

uğrayacak vergi borçlarının önüne geçilebileceği umulmaktadır.204 

 E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016205 tarihinde başlamıştır. Ancak bu 

tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 

2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilmektedir. 

 Maliye Bakanlığı tarafından kanunun verdiği yetki kullanılarak çıkarılan 456 

sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik tebligat ile ilgili ayrıntılar 

düzenlenmiş, elektronik ortamda tebligat yapılacak olanların kimler olduğu, 

elektronik tebligat adresinin nasıl alınacağı gibi ayrıntılara bu tebliğde yer 

verilmiştir. 

2.3.5.1. Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler 

  456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tebliğe elverişli 

elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda 

tebliğ yapılabilecek olanlar şunlardır: 

 A- Kurumlar vergisi mükellefleri:  

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde kurumlar vergisi 

mükelleflerinin kimler olduğu sayılmıştır. Buna göre sermaye şirketleri (anonim, 

paylı komandit, limitet şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar), 

kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile 

iş ortaklıklarına elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilmiştir.  

                                                
203 Başer, Elektronik Tebligat Uygulama Rehberi, s. 1. 
204 Durmuşoğlu, Vergi Hukukunda Tebliğ, s. 51. 
205 29.12.2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki tarih 
01.04.2016 olarak değiştirilmiştir. 
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 B- Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi 

olmayan çiftçiler hariç ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi 

mükellefiyeti bulunanlar:  

 Ticari kazanç her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançtır ve gerçek 

(bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullerle tespit edilir. Kazancı basit 

usulle tespit edilen ticari kazanç yönünden vergi mükellefi olanlar açısından 

elektronik tebligat kullanma zorunluluğu getirilmemiştir. 

 Zirai faaliyetlerden doğan kazançlar zirai kazançtır. Zirai kazancın 

vergilendirilmesinde stopaj esası temel vergileme yöntemi olarak öngörülmüşse de 

kanunun belirlediği bazı büyüklüklerin aşılması durumunda stopaja ilave olarak 

gerçek usulde vergileme söz konusudur.206 Gerçek usulde vergiye tabi olmayan 

çiftçiler de elektronik tebligat kullanma zorunluluğu getirilenlerin dışında 

bırakılmıştır.  

 Gelir Vergisi Kanunu 65. maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden 

doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiştir. Serbest meslek 

faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa 

dayanan ve ticari olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında 

kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek kazancının tespiti gerçek usulde 

yapılmaktadır.207 Avukatlık, doktorluk, mali danışmanlık, muhasebecilik, 

mühendislik, veterinerlik, çevirmenlik gibi meslek mensuplarının örnek 

gösterilebileceği mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların 

da elektronik tebligat adresi edinmeleri zorunludur ve bunlara yapılacak olan tebligat 

da elektronik ortamda yapılabilecektir.   

 C- İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep 

edenler: 

 Yukarıda sayılanlar dışında kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek 

usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan 

mükellefler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler. Ayrıca kurumlar vergisi 

mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller de 

gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler. 

                                                
206 Bilici, Vergi Hukuku, s. 160. 
207 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 299. 
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 Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 456 sıra no.lu 

tebliğ ile belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak 

ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Kendilerine elektronik tebligat 

yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabilecektir. 

2.3.5.2. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme 

 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tebliğe elverişli 

elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda 

tebliğ yapılabilecek olan kurumlar vergisi mükellefleri, gelir vergisi mükellefleri ve 

isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerin, 

bildirim ve elektronik tebligat adresi edinmesi ile ilgili ayrı ayrı düzenlemeler 

getirilmesi yoluna gidilmiştir.  

 A- Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi 

Edinmesi: 

 Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, 01.04.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi 

(Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni kurumlar vergisi yönünden bağlı 

bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmekteydi. Bu mükelleflerin, söz konusu 

bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri 

yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan 

kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekiyordu. Bu yükümlülüklere 

uymayanlara Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'inci maddesi uyarınca özel 

usulsüzlük cezası müeyyidesi uygulanır. 

 Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis 

ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün 

içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır. 

 Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan 

mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. 

Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır. 

 B- Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi 

Edinmesi: 
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 Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi 

mükelleflerinin, 01.04.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi 

(Gerçek Kişiler İçin)”ni internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve 

elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmekteydi. Bu 

mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili 

işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili 

kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine 

bizzat vermeleri de mümkündü. Bu yükümlülüklere uymayanlara Vergi Usul 

Kanunu'nun mükerrer 355'inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası müeyyidesi 

uygulanır. 

 İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan 

gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi 

verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik 

doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir. 

 Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi 

mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere 

internet vergi dairesi kullanıcı kodu,  parola ve şifresi verilecektir. 

 İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine 

bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik 

tebligat adresi edinmiş olacaklardır. 

 Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis 

ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik 

tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş 

vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği Tebliğin ekinde (EK: 2) yer 

alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır. 

 C- İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat Yapılmasını Talep 

Edenlerin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi: 

 Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak 

kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 

olmayan teşekküller katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı 

bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. 
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 Benzer şekilde, tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi 

muhatapların internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ikametgâhlarının 

bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili 

işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili 

kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür. 

 Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere Elektronik Tebligat Talep 

Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında 

sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva 

eden kapalı bir zarf verilecektir. 

2.3.5.3. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi 

 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza 

ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak 

muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. 

 Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. 

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel 

kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi 

kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan 

kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir. 

 Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, 

muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün 

sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

 Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde 

otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin 

güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup 

talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere 

sunulacaktır. 

 Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olanların şu 

durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir: Tüzel kişilerde ticaret sicil 

kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dâhil) tarih itibarıyla 

elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya 

gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar 

tarihi itibariyle ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı 
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olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi 

kullanıma kapatılır. 

 Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik 

tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat 

hükümlerine göre de tebliğ edilebilir. 

 Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (malmüdürlükleri) elektronik tebligat 

sistemine yönelik teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı 

vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri elektronik tebligat uygulamasına ilişkin 

456 sıra no.lu tebliğ kapsamında bulunmamaktadır. 

 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Tebligat 

Kanunu'nun 7/a maddesi dayanak alınarak hazırlanan Elektronik Tebligat 

Yönetmeliği ile getirilen Kayıtlı Elektronik Posta uygulaması Tebligat Kanunu ve 

Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere vergi hukuku dışındaki işlemler için 

getirilmiştir ve bunlar için kullanılır. Kayıtlı Elektronik Posta adresi olan 

mükelleflerin vergi ile ilgili tebligatları alabilmek için mutlaka elektronik tebligata 

ilişkin ayrıca parola ve şifre edinmeleri gerekmektedir. Kayıtlı Elektronik Posta 

uygulaması ile vergiye ilişkin elektronik tebligatın bir ilişkisi yoktur.208 

2.4. Tebliğde Hata 

 Tebliğin hüküm ve sonuç doğurabilmesi usulüne uygun yapılmasına bağlıdır. 

Usulüne uygun yapılmayan tebliğ geçersiz sayılır. Vergi Usul Kanunu'nun 108. 

maddesinde belirtildiği üzere tebliğ olunan belgede esasa ilişkin olmayan şekil 

hatalarının bulunması tebligatı geçersiz hale getirmez. Buna karşın vergi ihbarına 

yönelik belgelerde mükellefin adının, verginin nevi ve miktarının, vergi 

mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması ya da bu belgelerin 

görevli bir makam tarafından düzenlenmemiş bulunması belgeyi hükümsüz 

kılacaktır.209  

 Vergi Usul Kanunu'nun yukarıda değinilen 108. maddesinde tebliğ edilen 

belgede hata bulunması durumu düzenlenmiş olmakla birlikte tebliğ edilecek 

belgenin tebliğ usulünde hata olması durumu da söz konusu olabilecektir. Vergi Usul 

Kanunu'nun yukarıda ayrıntıları ile açıklanan hükümlerine aykırı bir tebliğ usulü ile 

                                                
208 Başer, Elektronik Tebligat Uygulama Rehberi, s. 4. 
209 Şenyüz, Yüce ve Gerçek, Vergi Hukuku, s. 157. 
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tebliğ yapılması kanunun 108. maddesinde belirtilen belgeyi hükümsüz kılma 

sonucunu doğurmayacaktır. Bu durumda tebliğe konu olan belge değil yapılan tebliğ 

işlemi geçersiz olacaktır.210 

 Bu açıdan, çalışmamızda tebliğde hata konusu yalnızca Vergi Usul 

Kanunu'nun 108. maddesindeki "Hatalı Tebliğler" kısmında belirtilen tebliğ edilen 

belgede hata olması durumu ile sınırlı olarak incelenmeyecek, ayrıca tebliğ usulünde 

hata yapılması durumunda bunun sonuçlarının neler olduğu üzerinde durulacaktır. 

Nitekim yukarıdaki tebliğ usullerine ilişkin her başlık altında tebliğ usulünde hata 

yapılması durumunda sonuçlarının neler olduğuna ilişkin örnek yargı kararları ile 

konu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu başlık altında da bu hususlara kısaca değinilmek 

ve önemli görülen hususlar belirtilmek ile yetinilecektir. 

2.4.1. Tebliğ Edilen Belgede Hata 

 Tebliğ edilen belgede hata Vergi Usul Kanunu'nun 108. maddesinde hatalı 

tebliğler başlığı altında yer verilen durumdur. Burada hatalı tebliğ, tebliğ edilen 

belgede esasa etkili olan ve olmayan şekil hataları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

2.4.1.1. Esasa Etkili Olmayan Şekil Hataları 

 Esasa etkili olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ olunan belgeler hukuki 

kıymetlerini kaybetmezler. Esasa etkili olmayan şekil hatalarını kanunda esasa etkili 

olduğu belirtilen şekil hatalarının mefhumu muhalifinden çıkarabiliriz. Kanuna göre 

vergiye ilişkin tebliğ evrakında mükellefin adının, verginin türü ve miktarının, vergi 

mahkemesinde dava açma süresinin "hiç yazılmamış" olması ya da belgenin görevli 

makam tarafından düzenlenmemiş olması dışındaki hatalar esasa etkili olmayan şekil 

hatalarıdır. Kanunun bu ifadesinin mefhumu muhalifinden mükellefin adının "yanlış 

yazılması", verginin türü ve miktarının "yanlış" belirtilmesi, dava açma süresinin 

"yanlış" gösterilmesi gibi durumlar esasa etkili olmayan şekil hataları arasındadır. 

2.4.1.2. Esasa Etkili Olan Şekil Hataları 

 Esasa etkili olan şekil hataları Kanunda açıkça sayılmıştır. Bunlar yukarıda da 

değinildiği üzere vergiye ilişkin tebliğ evrakında mükellefin adının, verginin türü ve 

miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin "hiç" yazılmamış olması ya da 

belgenin görevli makam tarafından düzenlenmemiş olmasıdır. Bu eksiklikler tek tek 

                                                
210 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 353. 
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maddede sayıldığından bunlar hakkında kapalı sayı (numerus clausus) esası 

geçerlidir. Bu eksikliklerin bulunması durumunda usulüne uygun olarak tebligat 

işlemi yapılmış olsa dahi tebliğ zarfının içinden çıkan belgelerde 108. maddede yazılı 

eksiklikler olduğundan "belge" hükümsüz sayılır.211 

 Yargı kararlarına baktığımızda esasa etkili şekil hatalarına ilişkin farklı 

değerlendirmeler yapıldığını görmek mümkündür. Eski tarihli Danıştay kararlarında 

Vergi Usul Kanunu'nun 108. maddesinde sınırlı olarak sayılan durumlar dışında 213 

sayılı kanunun 35. maddesi ve 366. maddelerine212 aykırı olarak vergi ve ceza 

ihbarnamelerine ilgisine göre takdir komisyonu kararının ya da inceleme raporunun 

veya tespit tutanağının eklenmemiş olması halinde tebligat geçersiz olarak kabul 

edilmiştir.213 Bu konuda Danıştay 9. Dairesi tarafından 28.03.2001 tarihinde verilen 

bir kararda ihbarnamenin takdir komisyonu kararına dayanması hallerinde takdir 

komisyonu kararının bir suretinin, ihbarnamenin inceleme raporunda belirlenen ve 

re'sen takdir olunmuş sayılan matrah veya matrah farkına dayanması hallerinde ise 

inceleme raporunun bir suretinin ihbarnameye eklenmesinin zorunlu olduğu, 

ihbarnameye takdir komisyonu kararı ya da inceleme raporunun suretinin 

eklenmemesinin Vergi Usul Kanunu'nun 108. maddesinde yapılmış olan düzenleme 

karşısında "esasa müessir bir şekil hatası" oluşturacağından ihbarnameyi hükümsüz 

kılacağı belirtilmiştir.214  

 Yakın tarihli Danıştay kararlarında da muhatap adına yapılan tarhiyatlara 

ilişkin ihbarnamenin dayanağı takdir komisyonu kararının veya vergi inceleme 

raporunun tebliğ edilmemiş olması, adil yargılanma çerçevesinde savunma hakları 

hilafına esaslı bir şekil noksanlığı oluşturduğu belirtilmektedir. Yukarıda 2001 yılına 

ilişkin bir kararına değinilen Danıştay 9. Dairesi tarafından yakın tarihte verilen bir 

kararda da mükelleflerin uzlaşma, dava açma ve savunma gibi yasal haklarını 

kullanabilmeleri için tarhiyatın dayanağı olan ve tarhiyatın yapılma nedeni ile matrah 

farkının tespitine ilişkin hesaplamaların nasıl yapıldığına dair açıklamaları içeren 

takdir komisyonu kararının, vergi inceleme raporunun veya tarhiyata dayanak alınan 

                                                
211 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1329. 
212 Vergi Usul Kanunu'nun 35. maddesi son fıkrası "Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen 
vergilerde kararın ve re'sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir." 
hükmüne, 366. maddesi son fıkrası ise "Cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile 
inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye eklenir." hükmüne amirdir. 
213 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 352. 
214 Danıştay 9. Dairesi'nin 28.03.2001 tarih ve E:1999/3609; K:2001/1156 sayılı kararı, 
(Uyap:21.04.2016). 
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mükellef adına düzenlenmiş vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenmesinin 

gerekli olduğu; bunların ihbarnameye eklenmemesinin Vergi Usul Kanunu'nun 

108'inci maddesinde belirtilen basit şekil noksanlığı olarak mütalaa edilmesine 

olanak bulunmadığı üzerinde durulmuştur.215 Danıştay 4. Dairesi tarafından yakın 

tarihlerde oyçokluğu ile verilen kararlar da bu yöndedir.216 Bu kararlara ilişkin karşı 

oy yazısında ise tebliğ edilen ihbarnamelerde bu tür şekil hatalarının olması halinde, 

mükellef söz konusu eksikliklerin giderilmesini her zaman ve zeminde idareden 

isteyebilecek konumda olduğundan, mükellef tarafından 108'inci madde uyarınca 

şekil eksikliği sayılan noksanlıkların idareden tamamlanması istenilmeden ve idarece 

noksanlıkların tamamlanması yönündeki bu talebin reddi yönünde bir işlem tesis 

edilmeden savunma hakkının sınırlandırılmasından bahsedilmesinin mümkün 

olmadığı belirtilerek, dayanak takdir komisyonu kararı veya raporun tebliğ 

edilmemesinin esasa etkili olmayan bir şekil hatası olduğu üzerinde durulmaktadır. 

 Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen bu kararların aksine Danıştay 3. Dairesi 

tarafından vergi ve ceza ihbarnamelerine ilgisine göre takdir komisyonu kararının ya 

da inceleme raporunun veya tespit tutanağının eklenmemiş olması Danıştay 4. 

Dairesi kararlarında karşı oy yazılarında değinilen hususlara paralel olarak sonradan 

giderilmesi mümkün olan, bu nedenle de savunma hakkının kısıtlanması olarak 

nitelendirilemeyecek esasa etkili olmayan bir şekil noksanlığı olarak kabul 

edilmektedir.217 

 Bu konuda Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen yakın 

tarihli kararlarda ise muhatapların uzlaşma, dava açma ve savunma gibi yasal 

haklarını kullanabilmeleri için tarhiyatın dayanağı olan ve tarh nedeni ile matrah 

farkının tespitine ilişkin hesaplamalara dair açıklamaları içeren takdir komisyonu 

kararının, vergi inceleme raporunun ve tarhiyata dayanak alınan muhatap adına 

düzenlenmiş vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenmesi gerektiği, hangi suç ile 

isnat edildiğini öğrenemeyen ve bu duruma göre savunma hakkını kullanamamasına 

yol açılan muhatap adına düzenlenen dayanak takdir komisyonu kararı veya 

                                                
215 Danıştay 9. Dairesi'nin 30.09.2015 tarih ve E:2015/6077; K:2015/10015 sayılı kararı, 
(Uyap:22.04.2016). 
216 Danıştay 4. Dairesi'nin 16.12.2015 tarih ve E:2012/5750; K:2015/7330 sayılı, 25.02.2016 tarih ve 
E:2013/1208; K:2016/753 sayılı, 25.02.2016 tarih ve E:2016/1011; K:2016/715 sayılı kararları, 
(Uyap:21.04.2016). 
217 Danıştay 3. Dairesi'nin 30.12.2015 tarih ve E:2013/9099; K:2015/10297 sayılı kararı, (Uyap: 
21.04.2016). 
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raporların tebliğ edilmemesinin, tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa 

etkili bir şekil hatası olduğu üzerinde durulmuştur.218   

 Yargı kararları incelendiğinden bu konuda hala kesin bir kanıya ulaşılamamış 

olduğu görülmektedir. Muhatap adına tarhiyatın dayanağı olan takdir komisyonu 

kararı veya vergi inceleme raporlarının tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil 

hatası olduğunu savunan görüşe göre, Anayasa'nın 90. maddesi son fıkrası uyarınca 

hatalı tebliğ kavramını salt Vergi Usul Kanunu kapsamında zikredilen hususlar ile 

sınırlı düşünmek doğru olmayacaktır. Nitekim Anayasa'nın 90. maddesine 2004 

yılında eklenen hüküm ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere 

yasalar karşısında öncelik tanınmıştır.219 Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında adil 

yargılanmanın gereklerinden biri olan silahlarda eşitlik ilkesi gereğince her davanın 

tarafına diğer taraf karşısında kendisini esaslı bir biçimde dezavantajlı bir duruma 

sokmayacak şartlarda görüşünü sunabilmesi için makul imkânların verilmesi 

gerekmektedir. Hukuk yargılamasında özellikle de dava açmadan önce uzlaşma 

hakkının mevcut olduğu vergi yargılamasında muhatabın dava açmadan önce 

kendisini esaslı bir şekilde savunabilecek argümanlara sahip olması gerekmektedir. 

Bu açıdan ihbarname ile birlikte dayanağını teşkil eden takdir komisyonu kararı 

ve/veya inceleme raporlarının tebliğ edilmemesi Anayasa'nın "Hak Arama Hürriyeti" 

başlıklı 36. maddesi ile Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin 

Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin "Adil Yargılanma Hakkı" başlıklı 6. maddesi 

kapsamında esaslı bir şekil noksanlığı oluşturduğu belirtilmektedir. 

 Öte yandan, muhatap adına tarhiyatın dayanağı olan takdir komisyonu kararı 

veya vergi inceleme raporlarının tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası 

olarak nitelendirilemeyeceğini savunan görüşe göre ise, 213 sayılı kanunun "Hatalı 

Tebliğler" başlıklı 108'inci maddesinde ihbarnamede sadece mükellefin adının, 

verginin nev'inin veya miktarının ve vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç 

yazılmamış olmasının veya ihbarnamenin görevli bir makam tarafından 

düzenlenmemiş olmasının ihbarnameyi hükümsüz kılacağı hükme bağlanmıştır. 

Dolayısıyla verginin tarhı ve cezanın kesilmesi hususunu, bunları duyuran 
                                                
218 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 06.05.2015 tarih ve E:2015/175; K:2015/250 sayılı, 
18.06.2014 tarih ve E:2014/304; K:2014/563 sayılı kararları, (Uyap: 22.04.2016). 
219 Sibel İnceoğlu, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlişkisi”, İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi ve Anayasa-Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Sibel 
İnceoğlu (ed.), Ankara: Şen Matbaa, 2013, s. 8. 
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ihbarnamelerden ve tebliğinden ayrı düşünmek gerekmektedir. Bu bağlamda, 

dayanak takdir komisyonu kararı ve/veya raporların ihbarname ile birlikte tebliğ 

edilmemesi, ihbarnamenin tebliğ tarihine göre süresinde açılan bir davada 

vergilendirmeyi hükümsüz kılacak bir hukuka aykırılık oluşturmayacağı gibi 

ihbarnamenin değil tebliğinin tam yapılmadığının kabulünü gerektireceğinden, ancak 

dava açılması için öngörülen sürenin işlemesini başlatmayan bir neden oluşturabilir.  

 Muhataba ihbarnamenin dayanağı karar veya rapor ihbarname ile birlikte 

tebliğ edilmese dahi ihbarnamenin tebellüğünden itibaren dava açma süresi içinde 

Vergi Mahkemesinde vergilendirme işlemine karşı dava açılıp uyuşmazlık yargı 

mercine taşınarak idarenin bütün iddia ve işlemlerine karşı itiraz etme imkânı elde 

edildiği, vergi yargılamasında dava açma süresine eşit olan savunma süresinde 

davacının idarece öne sürülen iddialara karşı savunmada bulunması imkânın varlığı, 

silahların eşitsizliği nedeniyle hak arama hürriyeti bağlamında savunma hakkının 

ihlal edildiği sonucunu ortadan kaldırmaktadır.  

 Bu görüşü savunanlarca ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 

30.9.2008 tarih ve 37829/05 başvuru numaralı Melek Sima Yılmaz/Türkiye 

dosyasında verilen karar üzerinde durulmaktadır. Bu kararda Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi başvuranın işleme yasal yollarla itiraz etme imkânı bulduğu ve savunma 

hakkının ihlal edildiği iddiasını idari mahkemelerin önüne götürebildiği, dosyasıyla 

ilgili tüm belge ve bilgilerin ilgili şahsa sunulduğu ve disiplin dosyasında yer alan 

tutanaklar da dâhil olmak üzere karşı tarafın bütün argümanlarına itiraz etme şansının 

bulunduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. Tüm bu nedenlerle şekil eksikliği 

sayılan noksanlıkların idareden tamamlanması istenilmeden ve idarece noksanlıkların 

tamamlanması yönündeki bu talebin reddi yönünde bir işlem tesis edilmeden 

savunma hakkının sınırlandırılmasından bahsedilemeyeceği üzerinde durulmaktadır. 

 Kanaatimizce, muhatap adına yapılan tarhiyatlara ilişkin ihbarnamenin 

dayanağı takdir komisyonu kararının veya vergi inceleme raporunun tebliğ 

edilmemiş olmasının, adil yargılanma çerçevesinde savunma hakları hilafına esaslı 

bir şekil noksanlığı oluşturup oluşturmadığına somut olayın özelliği göz önünde 

bulundurularak karar verilmesi yerinde olacaktır. Nitekim her somut olay kendine 

özgü durumlar barındırmakta, kimi durumlarda muhatap harici olarak da kendisini 

savunacak argümanlara sahip olabilmektedir. Ancak burada muhataba araştırma 

külfetini yüklemek de doğru olmayacaktır. Burada öncelikli ispat külfeti idarenin 
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üzerindedir. İdare işlemi hukuka uygun tesis ettiğini belgeleri ile ortaya koymalıdır 

ki muhatap buna karşı kendisini savunma imkânı elde etsin. Tek taraflı işlem yapma 

yetkisine sahip olan idareye kanunen bir görev olarak da verilmiş olan220 dayanak 

kararın veya raporun tebliğ edilmemesi üzerine muhataba işlemin dayanağını 

kendisinin temin etmesi görevini yüklemek hakkaniyetli olmayacaktır.  

 Muhatabın dava aşamasında idarenin savunma dilekçesi ile birlikte dosyaya 

sunduğu belgelere ulaşabildiği kanaatiyle yine savunma hakkının kısıtlandığından 

bahsedilemeyeceği yönündeki görüş ise vergi hukukunda mevcut olan tarhiyat 

sonrası uzlaşma müessesi karşısında sorunlu hale gelmektedir.221 Ancak uzlaşma 

müessesesine başvurulamadığı durumlarda bu görüş kabul edilebilecektir. Bu açıdan, 

kanaatimizce somut olay nezdinde değerlendirme yapılmalı ve kişilerin savunma 

hakkının kısıtlandığı sonucu çıkarılmakta ise dayanağın tebliğ edilmemiş olması 

savunma hakkı hilafına esaslı bir şekil noksanlığı olarak kabul edilmelidir. Çünkü 

yalnızca 108. madde kapsamında bir değerlendirme Anayasa'nın 90. maddesindeki 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere yapılan atıf gereği doğru 

olmayacaktır. 

2.4.2. Tebliğ Usulünde Hata 

 Vergi Usul Kanunu'nun "Hatalı Tebliğler" başlıklı 108. maddesi tebligat 

hukuku anlamında Tebligat Kanunu'nun 32. maddesinde222 düzenlenmiş bulunan 

usulsüz tebligatı düzenlememektedir. Usulsüz tebligat, kısaca yasada öngörülen 

tebligat usullerine uyulmadan yapılan tebligattır. Vergi Usul Kanunu anlamında 

örneğin ilan koşulları yokken ilan yoluyla tebligata gidilmesi tebligat 

usulsüzlüğüdür. Buna ilişkin olarak yukarıdaki başlıklar altında somut yargı 

kararlarına yer verilmiştir. Ancak tebligatın usulsüzlüğüne rağmen muhatabı bunu 

öğrenmişse bunun herhangi bir hükmü veya sonucu olacak mıdır? Tebligat 

Kanunu'nun 51. maddesinde mali tebliğlerin kendi yasalarında açık hüküm 

bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu'nun genel hükümlerinin uygulanacağı 

belirtildiğine ve usulsüz tebligat hakkında Vergi Usul Kanunu'nda açık hüküm 
                                                
220 Vergi Usul Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca takdir komisyonu kararı üzerine tarh edilen 
vergilerde kararın ve re'sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir.  
221 Uzlaşma müessesesi 1963 yılında Vergi Usul Kanunu'na eklenen Ek 1 ila 12. maddeler arasında 
düzenlenmiştir. Uzlaşmaya vergi ziyaının ortaya çıktığı durumlarda başvurulabilmektedir. Uzlaşma 
talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılır. 
222 Tebligat Kanunu'nun "Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü" başlıklı 32. maddesinde, tebliğ usulüne 
aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise tebliğin muteber sayılacağı 
düzenlenmiştir. Bu durumda muhatabın beyan ettiği tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilmektedir.  
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bulunmadığına göre bu durumda Tebligat Kanunu'nun genel hükümleri arasında yer 

alan 32. maddesinin vergi tebliğlerinde de uygulanması gerekecektir.223 

 Kural gerçekleştirilen bir tebliğ işleminin hukuka uygun olduğu karinesidir. 

Ancak bu karine kesin bir karine değil adi karinedir. Nitekim tebliğ işleminin 

muhatabı tebliğin kanunun öngördüğü usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilmediğini 

ileri sürebilir ve bu ispatlanırsa tebliğ geçersiz kabul edilir. Burada öncelikli olarak 

ispat külfeti tebliğ işleminin muhatabı üzerindedir. Öte yandan, tebliğin geçersiz 

olduğu durumda idare tarafından muhatabın tebliğden haberdar olduğu 

ispatlanabilecektir.   

 Tebligatın usulsüz yapılmasına karşın bu usulsüz tebliğden haberdar olunup 

dava açma yolu denendiği takdirde tebliğ tarihi olarak işlemin öğrenildiği tarih esas 

alınacağından muhatabın yasal yollara başvuru hakkı kısıtlanmamış olacaktır. Ancak 

muhatap birbirine bağlı olarak tesis edilen işlemlerden ilk yapılandan haberdar 

olmadan ikinci işlem kendisine tebliğ edilirse, bu durumda ortada usule uygun tebliğ 

ile kesinleştirilmiş bir işlem söz konusu olmayacağından tesis edilen ikinci işlemin 

iptali gerekecektir. Bu durumda ilk işlem usule uygun olarak yeniden tebliğ 

edilmelidir. 

 Vergilendirme işlemleri birbirine bağlı olarak tesis edilen işlemler 

silsilesinden oluşmaktadır. Örneğin, vergi mükellefi olan bir gerçek veya tüzel 

kişiden hesaplarının incelenmesi için defter ve belgelerinin ibraz edilmesi 

istenilmekte, eğer bu ibraz yazısına karşın mükellef tarafından defter ve belgeler 

ibraz edilmezse incelenen vergi türünün katma değer vergisi olduğunu varsayarsak 

tüm katma değer vergisi indirimleri reddedilmek suretiyle adına tarhiyat 

yapılmaktadır. Tarhiyata ilişkin ihbarnamelerin tebliği akabinde yasal sürelerin 

geçmesi üzerine vergi tahakkuk etmektedir. Tahakkuk eden verginin tahsili amacıyla 

da ödeme emri düzenleme yoluna gidilmektedir. Burada muhatap ödeme emrine 

karşı dava açtığı takdirde, ödeme emri öncesindeki tüm aşamalara ilişkin tebliğlerin 

usulüne uygun gerçekleştirilmesine bakılacaktır. Eğer usulsüz tebliğ söz konusu ise 

takip eden aşamaların her biri sorunlu hale gelecektir. Burada ödeme emrinden 

sonraki aşama ise haciz safhası olacaktır. Muhatap tarafından ödeme emrine muttali 

olunmamış ancak haciz safhasında bir vergi borcu öğrenilmişse haciz aşamasında 

önceki safhaların usule uygun kesinleştirilip kesinleştirilmediğine bakılacaktır.  
                                                
223 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1335. 
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 Danıştay 4. Dairesi tarafından ödeme emrine karşı açılmış bir dava ile ilgili 

16.05.2014 tarihinde verilen kararda muhatabın bilinen adresinden geçici olarak 

ayrıldığı tespit edildiği halde, idarece anılan adrese münasip bir süre sonra yeniden 

tebliğ çıkarılarak ihbarnamelerin tebliği yoluna gidilmesi gerekirken, ikinci kez 

tebliğ çıkarılmadığından ihbarnamelerin usulüne uygun şekilde tebliğ 

edilmediğinden bahisle, usulüne uygun olarak yapılmayan tebligattan dolayı 

kesinleşmiş bir amme alacağının varlığından söz edilemeyeceği belirtilmiştir.224 

Ayrıca başka bir kararda da ihbarname ve ödeme emirlerinin usulüne uygun tebliğ 

cihetine gidilmediğinden usulüne uygun olarak kesinleştirilmiş bir vergi borcunun 

bulunmadığı belirtilmiştir.225 Burada ödeme emri aşamasının bir önceki safhası olan 

ihbarnamelerin usulüne uygun tebliği aranmakta, usule uygun tebliğ 

gerçekleştirilmemişse alacağın usule uygun kesinleştirildiğinden 

bahsedilemeyeceğinden bahisle ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. 

 Vergilendirme sürecindeki silsile halindeki bu işlemlerden birine dava 

açıldığında önceki aşamalardaki tüm tebliğlerin usule uygun gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğinin aranması konusunda uygulamada birlik bulunmamaktadır. 

Örneğin haciz işlemine karşı bir dava açıldığında kimi yargı kararlarında önceki tüm 

aşamaların usule uygun kesinleşmesi aranmakta ve bu kapsamda ihbarname ve 

ödeme emrinin usule uygun tebliğ edilip edilmediği araştırılmakta iken kimi yargı 

kararlarında ise yalnızca bir önceki safhanın usule uygun kesinleşip kesinleşmediği 

aranmaktadır.   

 Bu konuda Danıştay 3. Dairesi tarafından 19.11.2013 tarihinde verilen bir 

kararda hacze karşı açılan davada bir önceki cebren tahsil aşamasına ait ödeme 

emrinin tebliğine ilişkin hukuka aykırılıkların incelenebileceği, ihbarname 

aşamasındaki tebliğlerin ödeme emrine karşı açılan davada incelenebileceği226; 

Danıştay 4. Dairesi tarafından 02.04.2015 tarihinde verilen bir kararda ise haciz 

                                                
224 Danıştay 4. Dairesi'nin 16.05.2014 tarih ve E:2011/6104; K:2014/3462 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
225 Danıştay 4. Dairesi'nin 24.02.2014 tarih ve E:2011/7671; K:2014/1055 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
226 Danıştay 3. Dairesi'nin 19.11.2013 tarih ve E:2011/1824; K:2013/5210 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
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aşamasında açılan davada ihbarnamelerin usule uygun tebliğ edilip edilmediğinin 

incelenemeyeceği227 belirtilmiştir. 

 Öte yandan, ilk derece mahkemesi tarafından haciz işlemine karşı açılan bir 

davada haczin dayanağı 2001 ve 2002 yıllarına ilişkin tarhiyatlara dair 

ihbarnamelerin idarece arşiv yönetmeliği uyarınca imha edildiğinden bahisle 

mahkemeye sunulmaması nedeniyle olayda kesinleşmiş bir amme alacağının 

varlığından söz edilemeyeceğinden bahisle verilen iptal kararı öncelikle Danıştay 4. 

Dairesi tarafından temyiz aşamasında 11.09.2014 tarihinde onanmasına karşın, 

Dairece 26.05.2015 tarihinde karar düzeltme aşamasında önceki karar kaldırılarak ilk 

derece mahkemesi kararı bozulmuştur. Bozma gerekçesinde ise sistematik içinde yer 

alan herhangi bir işleme karşı dava açılması durumunda önceden kesinleşmiş hukuki 

durumların yeniden incelenmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle de 

tarhiyatın usulüne uygun kesinleşmesine ilişkin incelemenin ancak ödeme emri 

safhasında mümkün olduğu üzerinde durulmuştur. İlk derece mahkemesince ilk 

kararında ısrar edilmesine karşın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından 

20.01.2016 tarihinde oyçokluğuyla aynı hukuksal nedenler ve gerekçeler ile Danıştay 

4. Dairesi'nin bozma kararı uygun bulunmuştur.228   

  Bu durumda, Danıştay 4. Dairesi'nin karar düzeltme aşamasında önceki 

düşüncesini değiştirdiği göz önüne alındığında, yargı kararları açısından güncel 

kararlarda bir sistematik içerisindeki işlemlere karşı açılan davalarda yalnızca bir 

önceki aşamanın usule uygun kesinleşip kesinleşmediğine bakılabileceği üzerinde 

durulduğu görülmektedir.  

 Aksi yönde düşünen görüşe göre ise; kişilerin ihbarname aşamasında ileri 

sürebileceği iddialar ile ödeme emri aşamasında ileri sürebileceği iddiaların farklı 

olduğu ve ödeme emri aşamasındaki iddiaların yalnızca borcun olmadığı, kısmen 

ödendiği veya zamanaşımına uğradığı iddiaları ile sınırlı olduğu, usulsüz tebliğ ile 

kesinleştirilen ihbarname üzerine burada dava açma hakkı elinden alınan kişiye 

ödeme emri usule uygun tebliğ edilmesine karşın süresinde dava açılmadığından 

bahisle borcun artık kesinleştiğinin kabulünün hakkaniyetle bağdaşmayacağı, bu 

                                                
227 Danıştay 4. Dairesi'nin 02.04.2015 tarih ve E:2015/404; K: 2015/1496 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
228 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 20.01.2016 tarih ve E:2015/1071; K:2016/4 sayılı 
kararı, (Uyap: 25.04.2016). 
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süreç bir bina olarak düşünülürse temelden sakat doğan işleme dayanılarak tesis 

edilen her işlemde baştaki usulsüzlüğün ileri sürülebileceği belirtilmektedir. 

 Kanaatimizce burada somut olaya göre değerlendirme yapmak daha doğru 

olacaktır. Usulsüz ihbarname ile kesinleştirilen bir alacağa ilişkin uygulanan bir 

haciz işleminde yalnızca ödeme emri usulüne uygun tebliğ edilmesine karşın 

süresinde dava açılmadığından bahisle verilecek ret kararı bazı durumlarda 

hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilecektir. Ancak yukarıda somut bir olayda 

belirtildiği gibi idare tarafından önceki safhalara ilişkin evrakların arşiv yönetmeliği 

gereği imha edildiğinden bahisle ortaya konulamaması durumunda idarece ispat 

külfetinin yerine getirildiğinin kabulü gerekecektir. 

 Genel olarak toparlamak gerekirse tebliğ işlemi sırasında tebliğ usulünde 

gerçekleştirilen hatalar nedeniyle usulsüz sayılan tebliğlere ilişkin şu örnekleri 

verebiliriz:  

 -Bilinen tüm adreslerde tebliğ denenmeden ilanen tebliğ cihetine gidilmesi 

hukuka aykırıdır.229 

 -Tebliğ gerçekleştirilemediğinden bahisle kapıya yapıştırma ve tebliğ 

evraklarının mahalle muhtarlığına teslimi suretiyle gerçekleştirilen tebliğ 

usulsüzdür.230 

 -Şirket adına tebliğe çıkarılan evrak şirket müdürünün ikametgâh adresinde 

yalnızca kendisine tebliğ edilebilecektir. Kendisi dışında eşine veya bir başkasına 

yapılan tebliğ geçersiz olacaktır. Ancak kanuni temsilcinin kendisi adına olan bir 

tebliğ evrakı ikametgâhında bulunanlara tebliğ edilebilecektir.231 

 -Tebliğ olunacak evrak muhatabın adresini değiştirmesinden dolayı veya 

geçici olarak başka bir yerde olmasından dolayı iade olunursa buna ilişkin beyanın 

yer aldığı tebliğ zarfının tebliğ memuru dışında orada bulunanlardan biri veya muhtar 

tarafından da imza altına alınması gerekir. Aksi halde tebligat usulsüz olur.232 

                                                
229 Danıştay 4. Dairesi'nin 23.03.2016 tarih ve E:2016/996; K:2016/1251 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
230 Danıştay 4. Dairesi'nin 05.04.2016 tarih ve E:2013/2665; K:2016/1453 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
231 Danıştay 3. Dairesi'nin 29.04.2015 tarih ve E:2014/5652; K:2015/2651 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
232 Danıştay 4. Dairesi'nin 30.04.2015 tarih ve E:2012/1773; K:2015/1884 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
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 -Muhatabın adresinde bulunamadığından bahisle ikametgâhında 

bulunanlardan birine veya işyerinde memur veya müstahdemlerinden birine 

yapılacak tebliğde tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran 18 yaşından büyük 

olması gerekir. Ayrıca bu durumda muhatabın o anda neden adreste bulunmadığına 

dair açıklamaya tebliğ zarfında yer verilmelidir. Aksi takdirde tebligat geçersiz 

olur.233 

  Burada usulsüz tebligata örnek olarak sayılan hususlar sınırlı sayıda değildir. 

Uygulamada çok farklı olaylar ile karşılaşılmaktadır. Tebliğ usulünde yapılan bir 

hata nedeniyle çok zaman sonra iptal kararları verilebilmektedir. Bu aynı zamanda 

kişilerin savunma hakkını engellemekte, usule uygun gerçekleştirilen bir tebliğ söz 

konusu olduğunda söz konusu olabilecek yasal mercilere başvurma hakkını 

kısıtlamaktadır. Bu açıdan tebliğ işlemlerinin en iyi şekilde bilinmesi, muhataba 

ulaşma adına tüm yolların eksiksiz denenmesi, bu süreçte gerçekleştirilen her bir 

işlemin Vergi Usul Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uygun olması en nihayetinde 

ilanen tebliğ şartlarının oluşması durumunda da ilanen tebliğin kanunda aranan 

şartlara uygun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

2.5. Vergi Hukukunda Tebliğin Sonuçları 

 Vergi hukukunda idare ile mükellef arasında hukuki bir ilişki vardır. Bu ilişki 

gereği bazı hak ve ödevler doğmaktadır. Mükellef vergi borcunu zamanında 

ödemekle, beyanname verme ve defter tutma gibi bazı ödevleri yerine getirmekle 

görevlidir. Bu ödevlerin yanı sıra mükellef yapılan işlemlerin haksızlığını ileri 

sürebilmek adına yargı mercilerine başvurma hakkına sahiptir. Mükellef işte tüm bu 

hak ve ödevlerden haberdar  olmalıdır.  

 İdare de mükelleften alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Mükellef 

tarafından verginin ödenmesi belirli sürelerde ve usulüne uygun yapılmadığı takdirde 

idare alacağını zorla elde etme hak ve yetkisine sahiptir. Bu hakları kullanabilmesi 

için ise idarenin mükellefi haberdar etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ileride 

alacağın zamanaşımına uğraması gibi sonuçlar doğabilecektir.234 

 Vergilendirme sürecinde, tarh işleminden sonra gelen önemli aşama tebliğdir. 

Yükümlünün adına salınan vergiden haberdar olması için tarh işleminin kendisine 

                                                
233 Danıştay 4. Dairesinin 29.03.2013 tarih ve E:2012/3061; K:2013/1590 sayılı kararı, 
(Uyap:08.04.2016).  
234 Kırbaş, Vergi Hukuku, s. 107. 
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tebliğ edilmesi gerekir. Bu bildirimden sonra tebliğ işleminin muhatabı ya borcu 

kabul edip öder ya da işleme karşı yasal itiraz haklarını kullanır. Bu durumda 

muhatap açısından idari ve yargısal sürelerin işlemeye başlaması tebliğ işlemi ile 

gerçekleşmektedir.235 

 Bu açıdan usule uygun gerçekleştirilen tebliğin hem mükellef hem de idare 

tarafından farklı sonuçları söz konusu olmaktadır. Bunlar hem idari ve yargısal 

sürelerin başlaması açısından, hem verginin tahsili açısından hem de zamanaşımı 

üzerindeki etkisi bakımından değişiklik arz etmektedir. Çalışmamızda da verginin 

tebliğinin sonuçları bu başlıklar altında incelenecektir. 

2.5.1. İdari ve Yargısal Süreler Açısından Tebliğin Sonuçları 

 Vergilendirme işlemlerine ilişkin hususların tebliği ile birlikte idari ve 

yargısal süreler işlemeye başlayacaktır. Anayasanın 125. maddesine göre idari 

işlemlere karşı açılacak davalarda süre yazılı bildirim tarihinden itibaren işlemeye 

başlar.  

 İdari işlem ve eylemlerin uzun bir süre uyuşmazlık doğurması ve bir davaya 

konu olması ihtimali, vergilendirme işlemlerinin uzun süre işleyememesi ve sekteye 

uğraması durumuna neden olabilir. Bunu önlemek için vergi hukuku açısından da bir 

uyuşmazlığın yargı merciine getirilip dava konusu edilmesi için belli bir süre tayin 

edilmiştir.236 Bu aynı zamanda başvurulacak idari yollar açısından da söz konusudur. 

 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile 

tarifelere ilişkin davalara bakmakla görevli mahkeme vergi mahkemeleridir. Vergi 

mahkemeleri için genel dava açma süresi 30 gündür. Bu süre ilgilisine dava konusu 

edilebilecek işlemin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır. 

Bu açıdan usule uygun gerçekleştirilen bir tebliğ işlemi sonrasında o işleme karşı 

dava açma süresi işlemeye başlamaktadır. Kanunda öngörülen süre geçirildiği 

takdirde de dava açma hakkı kaybedilmektedir. Davanın bu sürenin son gününün 

mesai saati bitimine kadar açılması gerekmektedir. 

 Vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın, 

tarafların istek ve idarelerine uygun ve kesin olarak sona erdirebilmesini sağlayan 

uzlaşma müessesi hukukumuzda tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak 

                                                
235 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 103. 
236 Sarıaslan, Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda İlk İnceleme, s. 183. 
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üzere iki şekilde yapılmaktadır.237 Tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesinin 

işletilebilmesi için tarh edilmiş bir vergi bulunmalıdır. Uzlaşma talebinde bulunma 

hakkının kullanılabilmesi süreye bağlanmıştır. Vergi Usul Kanunu'nun ek 1. maddesi 

uyarınca uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 

içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Uzlaşma bir vergi ödevi olmadığından mücbir 

sebep hali söz konusu süreyi uzatmaz.238 Burada da uzlaşmaya başvurma hakkının 

kullanılmasına ilişkin sürelerin işlemeye başlaması tarh işlemine ilişkin 

ihbarnamenin usule uygun tebliğ edilmesi ile başlayacaktır. 

 Öte yandan vergi idaresi tarafından mükelleften bilgi ve belge istenilmesi söz 

konusu olabilecektir. Bu durumda mükellefler tarafından defter, belge ve bilgisayar 

kayıtlarının ibrazı zorunludur. Kanunda defter belge ibrazına ilişkin açıkça yazılı 

olmayan hallerde verilen sürenin onbeş günden az olmayacağı hüküm altına 

alınmıştır.239 Bu süre defter belge ibraz yazısının tebliğ tarihinden itibaren işlemeye 

başlayacaktır.  

 Defter belge ibraz yazısının tebliği Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ 

düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır. Defter belge ibraz yazısının usule uygun tebliğ 

edilmesine karşın süresinde defter ve belgeler süresinde ibraz edilmezse bunun 

yaptırımları olacaktır. Bu açıdan defter belge ibraz yazısından beklenen sonuçların 

doğması ve zorunluluğa uymayan mükelleflere gerekli yaptırımların uygulanması 

ancak yazının kanunda belirlenen usule uygun tebliğ edilmesi durumunda söz konusu 

olacaktır. Aksi takdirde usulsüz tebliğ nedeniyle mükellefin bu zorunluluğa 

uymaması halinde yaptırıma tabi olması beklenemez. Nitekim Danıştay 3. Dairesi 

tarafından 17.11.2014 tarihinde verilen bir kararda vergilendirme ile ilgili olup 

hüküm ifade ettiği sabit olan defter ve belge ibrazına dair yazısının muhatabın 

bilinen işyeri ve ikametgâh adreslerinde ulaşılamaması nedeniyle posta veya memur 

eliyle tebliğ edilememesi üzerine ilan yoluyla tebliğ edilerek tebligat usulünün 

tamamlanıp sonuçlandırılması gerekirken bu yapılmadığından dolayı ortada defter ve 

belge ibraz etmeme fiilinden ve re'sen vergi tarhiyatı nedeninin varlığından söz 

edilemeyeceği belirtilmiştir.240 Bu kararda defter ve belge ibraz yazısının 

                                                
237 Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, s. 260. 
238 Nihat Edizdoğan, Metin Taş ve Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ankara: Ekin 
Yayınevi, 2007, s. 245. 
239 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu, s. 437. 
240 Danıştay 3. Dairesi'nin 17.11.2014 tarih ve E:2011/1500; K:2014/5275 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
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vergilendirme ile ilgili olduğu, bu nedenle usule uygun tebliğ edilmesi akabinde bu 

yazıdan beklenen sonuçların doğacağı üzerinde durulmuştur. 

2.5.2. Verginin Tahakkuku ve Tahsili Açısından Tebliğin Sonuçları 

Vergilendirme süreci vergiyi doğuran olayın doğması ile başlamakta ve 

verginin tarhı ile devam etmektedir. Tarhtan sonra gelen aşama ise verginin tebliği 

olmaktadır. Tebliğ aşaması tarh edilen verginin yazı ile mükellefe bildirilmesidir. 

Mükellefe bildirilmemiş bir tarh işleminin kendi başına bir sonuç doğurmayacağı 

açıktır. Tebliğ tahakkuk aşamasının yani verginin kesinleşmesi aşamasının 

başlamasına sebebiyet verir. Bu nedenle tebliğ verginin tarhı ile tahakkuku arasında 

köprü görevini görür.241  

Beyan üzerine tarh edilen vergiler tahakkuk fişi ile tarh ve tahakkuk etmiş 

sayıldığı için ayrıca tebliğ yapılmamaktadır.242  

Re'sen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergilerde ise tarh aşamasının hüküm 

ifade etmesi açısından ilgilisine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Usule uygun 

tebliğden sonra verginin tahakkuku ve tahsili aşamalarına geçilebilecektir. 

Verginin tahakkuku kanunda tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi 

gereken safhaya gelmesi olarak tanımlanmıştır. Mükellef tebliğ işlemi ile idarece 

yapılan tarh işleminden haberdar olmaktadır. Tarh işlemi mükellefe tebliğ 

edildiğinde eğer borç kabullenilip rıza ile ödenirse ödeme ile tahakkuk ve tahsil 

aşaması da gerçekleşecektir. Ancak mükellef tarafından borç kabullenilmez veya tarh 

işleminde sorun olduğu düşünülürse hataların düzeltilmesi istenebilir ya da uzlaşma 

yoluna başvurulabilir. Mükellefe bu yollar tanınıyorsa sonuç alınıncaya kadar vergi 

tahakkuk etmeyecektir.243  Öte yandan mükellef tarafından tarh işlemine karşı yargı 

yoluna da başvurulabilecektir.  

Bu nedenlerle usule uygun yapılan tebliğ işlemi tahakkuk aşamasına geçişin 

başlangıcını oluşturmaktadır. Eğer tebliğ işlemi akabinde hiçbir itiraz yoluna 

gidilmemiş ve dava açılmamışsa verginin tahakkuku ve kesinleşmesi 

gerçekleşmektedir. İtiraz veya dava açma yollarına başvurulmuşsa verginin 

tahakkuku ve kesinleşmesi ertelenmektedir. Bu açıdan usule uygun yapılmayan bir 

tebliğ işlemi söz konusu ise bu tebliğ işlemi dayanak alınarak vergi tahakkuk 

                                                
241 Şenyüz, Yüce ve Gerçek, Vergi Hukuku, s. 149. 
242 Aksoy, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 55. 
243 Kırbaş, Vergi Hukuku, s. 113. 
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ettirilirse bu tahakkuk işlemi de sakat olacaktır. Bu açıdan bu sürecin sorunsuz 

işlemesi ve verginin tahakkuk etmesi için tebliğ usule uygun yapılmalıdır. 

Somut bir vergilendirme işleminde vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkan vergi 

ödevi ilişkisi verginin tahsili ile sona erer. Tahakkuk aşamasının aksine tahsil ayrı bir 

idari işlem niteliği taşır.  Dolayısıyla tahsil aşamasında yapılan yanlışlıklar yargısal 

denetime tabi olabilir.244 Bu yargısal denetimde vergilendirme işlemlerinin ve bu 

işlemlerden tebliğin de usule uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği de 

incelenecektir. Bu açıdan tahsil işleminin hukuka uygunluğu tebliğ işleminin 

sorunsuz gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

2.5.3. Zamanaşımı Açısından Tebliğin Sonuçları 

Genel olarak zamanaşımı, kanunun belirlediği şartlar altında belirli sürenin 

geçmesiyle bir hak kazanma veya bir yükümlülükten kurtulmayı ifade etmektedir. 

Zamanaşımı vergi hukuku açısından belirli bir sürenin geçmesi ile idarenin vergiyi 

tarh ve tebliğ etme yetkisini veya tahakkuk etmiş bir vergiyi tahsil etme yetkisini 

ortadan kaldıran bir müessesedir. Bu nedenle vergi hukukunda iki temel zamanaşımı 

çeşidi mevcuttur: Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinde düzenlenen tarh 

zamanaşımı ve AATUHK'un 102. maddesinde düzenlenen tahsil zamanaşımı.245 

Vergi hukukunda zamanaşımı, borçlar hukukundaki zamanaşımı ilkeleri esas 

alınarak düzenlenmiş olmasına karşın vergi hukukunun özellikleri gereği 

değişiklikler yapılmıştır. Borçlar hukukunda zamanaşımı hâkim tarafından re'sen 

nazara alınamaz, borçlu tarafından ileri sürülmesi gereken bir def'idir. Vergi 

hukukunda ise zamanaşımı hâkim tarafından re'sen dikkate alınmalıdır. Vergi Usul 

Kanunu'nun 113. maddesinde zamanaşımının mükellefin müracaatı olmaksızın 

hüküm ifade edeceği hüküm altına alınmıştır. Doktrinde bu nedenle vergi 

hukukundaki zamanaşımının borçlar hukukundan farklı olarak vergi alacağını 

ortadan kaldıran bir neden olduğu ileri sürülmektedir.246  

Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesi uyarınca vergi alacağının doğduğu 

takvim yılını takip eden takvim yılının başından başlayarak beş yıl içinde mükellefe 

tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu açıdan vergi alacağının 

doğduğu takvim yılını takip eden takvim yılının başından başlayarak beş yıl içinde 

gerçekleştirilen usule uygun tebliğ ile verginin zamanaşımına uğraması 

                                                
244 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 108. 
245 Şenyüz, Yüce ve Gerçek, Vergi Hukuku, s. 179. 
246 Öncel, Kumrulu ve Çağan, Vergi Hukuku, s. 142. 
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engellenecektir. Aksi takdirde tebliğ gerçekleştirilmezse veya gerçekleştirilen tebliğ 

usule aykırı olursa vergi alacağı tarh zamanaşımına uğrayacaktır. Bu konuda ilk 

derece mahkemesi tarafından verilen bir kararda 2008 yılına ilişkin vergilerin şirket 

müdürünün ikametgâh adresinin bulunduğu yerdeki muhtarlıkta mahalle muhtarına 

tebliğ alındısının üzerine “7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca 

ilgili mahalle muhtarına imza karşılığı teslim edilmiştir.” şerhi düşülmek suretiyle 

31.12.2013 tarihinde gerçekleştirilen tebliğinin usulsüz olduğundan muhatabın 

vergilerden haberdar olduğunu beyan ettiği 05.11.2014 tarihi tebliğ tarihi olarak 

kabul edildiğinden, muhatabın 2008 yılı hesaplarından doğacak vergi ve ceza 

borçlarına ilişkin 2009 yılı başında işlemeye başlayan ve 31.12.2013 günü dolan 5 

yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 05.11.2014 tarihinde tebliğ edilen 

vergilerin zamanaşımına uğradığına karar verilmiştir.247 

 Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinin ikinci fıkrasında zamanaşımını 

durduran bir duruma yer verilmiştir. Buna göre vergi dairesince matrah takdiri için 

takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı 

mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren 

kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir 

yıldan fazla olamaz.  

 Tarh ( ya da tebliğ) zamanaşımı durduran takdir komisyonuna sevk işlemi 

uygulamada kimi zaman yalnızca vergi alacağının zamanaşımına uğramasını 

engellemek maksadıyla yapılmaktadır. Türk Vergi Sistemi çağcıl bir vergilendirme 

pratiği olan beyan esası üzerine kurulmuştur. Vergi Usul Kanunu beyan esasına ek 

olarak muhtelif durumlarda uygulanmasını ön gördüğü bazı istisnai haller de 

benimsemiştir. Böylece re'sen tarh, ikmalen tarh ve idarece tarh yöntemleriyle beyan 

esasında pasif konumda olan idarenin, aktif bir şekilde hareket ederek mükellefin 

ödeyeceği vergi miktarını belirleme yetkisi ile donatılması söz konusudur. Bunun ne 

şekilde olacağı ise vergide kanunilik ilkesinin bir gereği olarak yine anılan kanunda 

düzenlenmiştir. Böylece bir kimse hakkında idarenin ne zaman harekete geçerek -

onun beyanı hilafına dahi- vergilendirme yapacağı kanunla düzenlenmiş olmakla 

beraber bunun ne şekilde yapılacağı da yine kanunla düzenlenmiştir. Bu çerçevede 

re'sen tarh işleminin kanuna göre iki şekilde yapılması mümkündür. İlki ve en temel 

                                                
247 Diyarbakır Vergi Mahkemesi'nin 19.06.2015 tarih ve E:2014/1141; K:2015/602 sayılı kararı, 
(Uyap:25.04.2016). 
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olanı takdir komisyonu marifeti ile yapılıyor olmasıdır.  İkincisi ise yapılan inceleme 

sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular üzerine rapora dayalı olarak vergi inceleme 

raporundaki verilere göre yapılmasıdır. Bu iki usulün yöntemleri ve ilk harekete 

geçiş amilleri değişik olmakla beraber bağlı bulundukları hukuki durumlar ve 

sonuçlar da farklıdır. En temel farklılık ise birine dayalı yapılan tarh işleminde, söz 

konusu işlemler sürerken tarh (ya da tebliğ) zamanaşımı durmazken diğerinde 

durmaktadır. 

 Bu doğrultuda incelemeye alınan bir mükellefin daha sonra takdir 

komisyonuna sevk edilmesi, takdir komisyonuna verilen inceleme yetki ve görevinin 

inceleme elemanına ikame edilerek burada hazırlanan verilerin takdir komisyonu 

tarafından mutlak doğru kabul edilerek matrah takdir edilmesi, esasen kanunun ve 

kanunla getirilen yöntemlerin, kanunun gösterdiği usullerin haricinde ve mükellefin 

bir kısım haklardan yararlanmasına (zamanaşımı, incelemede tutanak tutulması gibi) 

engel olunacak şekilde işletilmesi hukuka uygun olmayacaktır. Nitekim Danıştay 4. 

Dairesi'nin 16/04/2015 tarihinde oyçokluğuyla verdiği E:2014/6899; K:2015/1772 

sayılı kararı ile Danıştay 9. Dairesi'nin 22/05/2013 tarihinde oybirliğiyle verdiği 

E:2012/9726; K:2013/5028 sayılı kararı da bu yöndedir. 

AATUHK'un 102. maddesine göre amme alacağı vadesinin rastladığı takvim 

yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse 

zamanaşımına uğrar. Burada da tahsil zamanaşımının dolmaması için kesinleşen bir 

vergi alacağının beş yıl içinde tahsil edilmesi gerekir. Kanunun 103. maddesinde 

tahsil zamanaşımını kesen hallere yer verilmiştir. Bunlardan biri de ödeme emrinin 

tebliğidir. Usule uygun ödeme emri tebliğ edilirse tahsil zamanaşımı kesilecek ve 

yeniden işlemeye başlayacaktır. Bu açıdan ödeme emrinin tebliğinin usule uygun 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tebliğ usule aykırı olduğu takdirde zamanaşımının 

dolmasına neden olabilecektir. 

Kanunen bir alacağın gerek tarh zamanaşımı gerekse tahsil zamanaşımına 

uğramaması için belirlenen süreler içerisinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde amme alacağı zamanaşımına uğrayacağından rızaen ödeme dışında tahsili 

mümkün olmayacaktır. İhbarnamelerin veya ödeme emirlerinin usule aykırı tebliğ 

edilmesi ise zamanaşımı süresinin dolmasına engel olmayacaktır. Bu açıdan 

belirlenen zamanaşımı süreleri içinde ihbarname ve ödeme emirlerinin tebliğinin 

usule uygun olarak yapılması gerekmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU'NDAKİ HÜKÜMLER VE 

VERGİ USUL KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

 

3.1. Tebligat Kanunu'nun Uygulama Alanı 

 Tebligat mevzuatının uygulama alanı Tebligat Kanunu ve 25.01.2012 tarih ve 

28184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tebligat Kanunu'nun 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te belirtilmiştir. Buna göre kazai merciler, 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) 

sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde 

yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, 

belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak 

elektronik ortam da dâhil tüm tebligat işlemleri Tebligat Kanunu ve Tebligat 

Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine tabidir.248 

 Yukarıda belirtilen kamu tüzel kişileri ile resmi daire ve merciler dışında 

kalan kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu iktisadi 

teşebbüsleri ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından veya bunlar 

arasında doğrudan doğruya yapılacak tebligat ise Tebligat Kanunu ve Tebligat 

Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre değil, 23.05.2013 

tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6475 sayılı Posta Hizmetleri 

Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.249 

 Diğer kanunlarda özel düzenleme bulunması koşuluyla bu kurum ve 

kuruluşlar da Tebligat Kanunu'na göre tebligat yapabileceklerdir. Örneğin 5941 

sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesinin (5) numaralı bendinde Tebligat Kanunu 

hükümlerine atıf bulunmaktadır. 
                                                
248 Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 21. 
249 Moroğlu ve Muşul, Tebligat Hukuku I. Kitap Kazai Tebligat Cilt 1 Genel İlkeler ve Adli Tebligat, 
s. 12. 
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 Özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kamu iktisadi teşebbüsleri ile iktisadi 

devlet teşekkülleri genel ve özel bütçeye dâhil olmadıklarından çıkardıkları tebligat, 

Tebligat Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

 Tebligat Kanunu dört ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar kanunda dört bap olarak 

ifade edilmiştir. Birinci bap "Umumi Hükümler" başlıklı bölümdür. Bu bölümde 

tebligat yapılmasına dair açıklayıcı hükümler getirilmiştir. İkinci bap "Hususi 

Hükümler" başlıklı bölümdür. Bu bölümde konusuna göre tebligat çeşitlerine yer 

verilmiştir. Bunlar kazai tebligat, idari tebligat ve mali tebligat olarak sayılmıştır. 

Üçüncü bap "Cezai Hükümler" başlıklı bölümdür. Bu bölümde tebligat işlerinde 

işlenen suçların cezalandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Dördüncü ve son 

bap ise "Müteferrik Hükümler" başlıklı bölümdür.   

3.2. Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nun İlişkisi 

 Tebligat Kanunu'nun 51. maddesinde mali tebliğlerin kendi kanunlarında 

açıklama bulunmayan hallerde, bu kanunun genel hükümleri uyarınca yapılacağı 

hüküm altına alınmıştır. Bu madde uyarınca mali tebliğlerde özel yasa hükümlerine 

bakılacaktır. Bu kapsamda vergilendirmeye ilişkin mali tebliğlerde Vergi Usul 

Kanunu'nun uygulanmasını gerektiren durumlarda öncelikle Vergi Usul Kanunu'nda 

yer alan tebliğe ilişkin düzenlemelerin uygulanması, orada açık hüküm bulunmaması 

durumunda ise Tebligat Kanunu'nun genel hükümlerinin uygulanması 

gerekmektedir.250 Nitekim maddenin gerekçesinden de bu anlaşılmaktadır.251

 Vergi Usul Kanunu'na göre yapılacak tebliğlerin uygulanma yöntemi ikinci 

bölümde detaylı bir şekilde açıklandığı üzere kanunun 93 ila 109. maddeleri arasında 

belirtilmiştir. Tebligat Kanunu'nun "Diğer Mali Tebligat" başlıklı 51. maddesindeki 

açık hüküm karşısında, Vergi Usul Kanunu'nun uygulanması gereken hallerde 

öncelikle 93 ila 109. maddeleri arasında yer alan hükümler uygulanacaktır. Bu 

düzenlemelerde tebliğe ilişkin gerekli açıklama bulunmaması halinde ise Tebligat 

Kanunu'nun Birinci Babındaki 1-33. maddelerinde yer alan genel hükümleri 

uygulanacaktır.252 

                                                
250 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1167. 
251 "Layihanın 51 inci maddesi, mali tebliğlerin , kendi kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, 
bu kanunun umumi hükümlerine tevkifan yapılacağını ifade ediyor. Umumiyetle mali tebligat halen, 
5432 sayılı Vergi Kanununun 83-99 uncu maddelerine tevkifan yapılmaktadır. Bu hükümler layihanın 
üçüncü faslına alınmayarak; Vergi Usul Kanununda bırakılmış ancak layihanın umumi 
hükümlerinden mali tebligatta da istifade edilmesini temin gayesiyle, 51 ini madde sevkedilmiştir." 
252 Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 41. 
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 Özel kanun olarak Vergi Usul Kanunu'nda tebliğe ilişkin olarak bir 

düzenlemenin öngörülmemiş olmaması kanunda o konuda açıklık olduğu anlamına 

her durumda gelmeyebilir. Vergi Usul Kanunu hükümleri, vergilendirmenin özelliği 

gereği Tebligat Hukuku'na ilişkin özel ve kapsamlı bir düzenleme getirdiğinden 

Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmeyen bir tebliğ yönteminin Tebligat Kanunu'na 

ilişkin tebliğ yöntemleri ile tamamlanması mümkün değildir. Vergi Usul Kanunu'nda 

bir konuya ilişkin açıklık bulunmayan haller ile kanunun düzenlenmesini 

öngörmediği halleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Bir konuda açılık bulunup 

bulunmadığının anlaşılabilmesi için yasanın tamamında tebliğe ilişkin 

düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.253  

 Vergilendirmeye ilişkin mali tebliğlerin Vergi Usul Kanunu'nda yer alan 

tebliğ düzenlemeleri uyarınca yapılması gerekmekte iken vergilendirmeye ilişkin 

işlemlere karşı açılacak davalarda Vergi Mahkemeleri tarafından yapılacak tebliğler 

yine genel kanun olan 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca yapılacaktır. Burada 

kimi zaman tebliğ işleminin muhatabı tarafından Vergi Mahkemeleri tarafından 

yapılacak tebliğlerin de Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yapılacağı 

yanılgısına düşülmektedir. 

 Mali tebligat; Tebligat Kanunu'nun 1'inci, Tebligat Kanunu'nun 

Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan tebligat çıkarmaya 

yetkili mercilere ait vergi, resim ve harçlar (Vergi Usul Kanunu'nun 2'nci maddesine 

göre gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler hariç) ve bunlara ilişkin 

olup hüküm ifade eden her türlü belge ve yazıları içeren tebligattır.254 

 Mali tebliğlere ilişkin kuralların yer aldığı Vergi Usul Kanunu hükümleri ile 

Tebligat Kanunu hükümleri arasında bazı düzenlemeler açısından farklılık 

bulunduğundan geçerli bir tebliğin yapılması için bunların ortaya konulması 

gerekmektedir. Burada önem arz eden husus uygulanacak genel hükümlerin neler 

olduğunun bilinmesi ve uygulama alanının doğru olarak tespit edilmesidir. Bu açıdan 

Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu'nun ilişkisi somut olarak ortaya 

konulmalıdır. 

 

                                                
253 Bünyamin Çitil, "Tebligat Kanunu'nun 213 Sayılı Yasa Hükümleri Açısından Tamamlayıcılık 
Etkisi", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, sy. 77, Ocak 2013, s. 46. 
254 PTT tarafından hazırlanan "Tebligat İşletme Usul ve Esasları". 
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3.3. Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nun Karşılaştırılması 

 Tebliğ işleminin hem Tebligat Kanunu açısından hem de Vergi Usul Kanunu 

açısından özünde, bir hukuki işlemin bu işlemin sonuçlarından etkilenmesi 

amaçlanan kişiye kanuna uygun şekilde bildirilmesi ve bu bildirimin usule uygun 

olarak yapıldığının belgelendirilmesi yer almaktadır.255 Bu açıdan her iki kanunun 

hem tebligatı yapan kurum hem adına tebliğ çıkarılan muhatap hem de tebliğ usulleri 

açısından getirdiği birçok benzer ve farklı hükümler bulunmaktadır. Çalışmamızda 

her iki kanunda yer alan düzenlemeler aşağıdaki başlıklar altında ayrı ayrı 

incelenecek, benzer ve farklı olan düzenlemeler üzerinde durulacaktır. 

3.3.1. Tebliğ Edilecek Belgeler Açısından Karşılaştırma 

 Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nu birbirinden ayıran en önemli 

husus tebliğ edilecek belgelerin mahiyeti ile ilgilidir. Nitekim Tebligat Kanunu'nun 

51. maddesinde mali tebliğlerin kendi özel kanunlarında yer alan düzenlemeler 

uyarınca yapılacağı belirtilmiş bulunduğundan bir tebliğ işleminin Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre mi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre mi yapılacağı hususunun 

belirlenmesi tebliğin mahiyetine göre belirlenecektir.  

 Tebligat Kanunu uyarınca konusuna göre tebligat türleri kazai tebligat, idari 

tebligat ve mali tebligat olarak üçe ayrılmıştır.256 Bu ayırımın esasen tebliğ edilecek 

belgenin niteliğine göre yapılmış olduğu söylenebilir.  

 Kazai tebligat adli, idari ve askeri kaza mercilerince yapılacak tebligattır. 

Adli, idari ve askeri yargı mercilerinde yapılacak tebligat işlerinde Tebligat Kanunu 

hükümleri tatbik olunur. Vergiye ilişkin uyuşmazlıkların görüm yeri olan Vergi 

Mahkemeleri tarafından yapılacak tebliğlerde de Tebligat Kanunu hükümleri tatbik 

olunacaktır. Vergilendirmeye ilişkin işlemlerin tebliği Vergi Usul Kanunu hükümleri 

uyarınca yapılmasına karşın uyuşmazlık yargı merci önüne geldiğinde yargı merci 

tarafından yapılacak tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

 Tebligat Kanunu'nda idari tebligatın kazai ve mali tebligatın dışında kalan 

tebligat olduğu belirtilmiştir.  

 Mali tebligat ise en genel anlamda vergi, resim, harçlar ve bunlara ilişkin her 

türlü yazıyı kapsayan tebligattır. Bir mali tebliğ söz konusu olduğunda Tebligat 

                                                
255 Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 15. 
256 Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 39. 
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Kanunu hükümleri değil mali tebliğe ilişkin özel düzenleme uygulanacaktır. Mali 

tebliğler Vergi Usul Kanunu'nun 93 ila 109. maddeleri arasında düzenlenmiştir.257 

Vergi Usul Kanunu uyarınca gümrük idareleri dışında genel bütçeye giren vergi, 

resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar 

hakkında tahakkuk fişinden gayri vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden her 

türlü belge ve yazılar Vergi Usul Kanunu'nda yer alan düzenlemeler uyarınca tebliğ 

edilecektir. Bunlar dışında bir belge veya yazı söz konusu olduğunda Tebligat 

Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

 6183 sayılı AATUHK'un 8. maddesinde hilafına hüküm bulunmayan hallerde 

bu kanun uyarınca gerçekleştirilen tebliğlerin yapılmasına Vergi Usul Kanunu 

hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, 6183 sayılı kanun 

kapsamındaki belgelerin de aksine hüküm bulunmaması halinde Vergi Usul Kanunu 

uyarınca tebliğ edilmesi gerekmektedir.    

3.3.2. Tebliğ Yapacak Makam Açısından Karşılaştırma 

 Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ yapmaya yetkili makamlar kanunun 1. 

maddesinde sayılmıştır. Buna göre kazai merciler, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel 

bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, 

(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde 

yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî 

şahsiyetleri, barolar ve noterler Tebligat Kanunu kapsamında tebliğ yapmaya yetkili 

makamlardır. 

 Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ düzenlemeleri ise kanunun 1. 

maddesinin ilk fıkrasında yer alan "Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı 

olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve 

belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır."  düzenlemesi uyarınca 

genel bütçeye giren vergi, resim ve harçları tahsil yetkisini haiz vergi idareleri, il özel 

idareleri ve belediyeler tarafından (vergilendirmeye ilişkin) yapılacak tebliğlerde 

uygulanacaktır. Gümrük idareleri vergi takip ve tahsil yetkisine sahip olmakla 

birlikte bu kanun hükümleri dışında tutulmuştur. 

                                                
257 Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 297. 



91 
 

 Vergi idareleri, belediyeler ve il özel idareleri aynı zamanda Tebligat Kanunu 

uyarınca tebligat yapmaya yetkili makamlardır. Bu durumda bu makamlar tarafından 

yapılacak tebliğde hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı tebliğin niteliğine göre 

belirlenecektir. Mali tebliğ söz konusu ise Vergi Usul Kanunu hükümleri, mali 

tebliğler dışındaki tebliğlerde ise Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması 

gerekmektedir. 

3.3.3. Tebliğ Yapılacak Kişiler Açısından Karşılaştırma 

 Tebliğ işleminin muhatabı hem Tebligat Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu 

açısından gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Bu açıdan tebliğ yapılacak kişiler gerçek 

veya tüzel kişiler olmakla birlikte, tebliğ edilecek belgenin içeriğine ve tebligatı 

yapan merciye göre tebliğ muhatabının aldığı sıfat değişmektedir. Bir davada verilen 

kararın Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliği durumunda muhatap 

davacı ve davalı olmakta iken, Vergi Usul Kanunu uyarınca bir verginin tarhına 

ilişkin ihbarnamenin tebliği durumunda muhatap vergi mükellefi olmaktadır. 

 Tebligat hem Vergi Usul Kanunu açısından hem de Tebligat Kanunu 

açısından kural olarak tebliğ yapılacak muhatabın bizzat kendisine yapılmalıdır.  

Bunun dışında tebliğ yapılacak muhatabın adresinde bulunamaması durumunda 

muhatap dışında başka şahıslara tebligat yapılması hususu her iki kanunda yer 

almıştır. Bu durumda tebligat yapılacak şahsın adresinde bulunmaması durumunda 

tebligat muhatap yerine tebligata yetkili olan şahıslara yapılır. Burada belirtilen adres 

tebligat yapılacak kimsenin ikametgâh adresidir. Her iki kanun uyarınca muhatap 

yerine kendisine bu şekilde tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran on sekiz 

yaşından aşağı olmaması ve bariz surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir. 

 Yetkili şahısların kimler olduğu konusunda her iki kanun arasında düzenleme 

şekli bakımından farklılıklar söz konusudur. Tebligat Kanunu'nun 16. maddesinde 

kendisine tebliğ yapılacak şahsın adresinde bulunmaması durumunda tebliğin kendisi 

ile "aynı konutta oturan" kişilere veya "hizmetçilerinden birine" yapılabileceği 

hüküm altına alınmıştır. Aynı husus Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesinde 

kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde tebliğin "ikametgâh 

adresinde bulunanlardan" birine yapılacağı şeklinde düzenlenmiştir. Vergi Usul 

Kanunu'nda Tebligat Kanunu'nda yer alan "oturan" ifadesi yerine "bulunanlardan 

biri" ifadesine yer verilmiş ve "hizmetçiler" ayrıca belirtilmemiştir.  
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 Tebligat Kanunu açısından muhatap adına tebligat yapılacak kişinin süreklilik 

arz edecek şekilde muhatap ile birlikte oturması veya muhatabın hizmetçisi olması 

gerekir.258 Vergi Usul Kanunu açısında ise muhatabın ikametgâh adresinde bulunan 

bir kişiye tebliğ yapılabilecektir. Vergi Usul Kanunu'nda yer alan düzenlemenin 

lafzında "oturan" ifadesine yer verilmemiştir. Bu nedenle hizmetçilerin ayrıca 

sayılmasına ihtiyaç duyulmadığı söylenebilir.   

 Doktrinde yer alan bazı görüşlere göre Vergi Usul Kanunu'nun 93. maddesi 

üçüncü fıkrasında yer alan "ikametgâh adresinde bulunanlardan biri" ifadesini 

muhatabın kendisi ile birlikte oturanlar olarak anlamak gerekmektedir.259 

 Danıştay tarafından 18.09.2001 tarihinde verilen bir kararda ise tebliğin 

yapılacağı sırada muhatabın tebligatta yazılı adreste bulunmaması halinde tebliğin o 

yerde bulunanlara yapılabilmesi için tebellüğ edenin muhatap ile aynı konutta 

oturmasına ilişkin bir koşulun kanunda yer almadığı belirtilmiştir.260 Bu görüş 

doktrinde de bazı görüşlerce benimsenmiştir. Buna göre ikametgâhta bulunanlara 

tebliğ için bunların sürekli muhatapla oturmasına lüzum bulunmamaktadır. Kısa bir 

süre için muhatapla birlikte oturan birine de tebliğ yapılabilecektir.261 

 Kanaatimizce muhataba ulaşılamaması durumunda ikametgâh adresinde 

bulunanlardan birine yapılacak tebligatta kişinin muhatapla aynı adreste oturma 

şartının aranmasına lüzum bulunmamaktadır. Tebliğ ile görevli memurun adreste 

bulunan kişinin muhatapla aynı adreste oturup oturmadığını tespit edebilmesi çok 

zordur. Adreste bulunup muhatabı tanıyan ve onunla doğal bir bağlantısı bulunan 

birine muhatabın adreste bulunmaması durumunda tebliğ yapılabileceğinin kabul 

edilmesi ve mali tebliğlerin bu esas uyarınca yerine getirilmesi gerekmektedir. 

  Tebligat yapılacak muhatabın iş yeri adresinde yapılacak tebliğin muhatabın 

iş yerinde bulunmaması durumunda memur ya da müstahdemlerinden birine 

yapılacağı hususu da her iki kanunda düzenlenmiştir. Bu konuda Tebligat 

Kanunu'nun 17. maddesi ile Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesi üçüncü fıkrasında 

yer alan düzenlemeler arasında farklılık söz konusu değildir. 

                                                
258 Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 128. 
259 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 1218. 
260 Danıştay 3. Dairesi'nin 18.09.2001 tarih ve E:2000/284; K:2001/2717 sayılı kararı, 
(Uyap:08.04.2016). 
261 Alpaslan ve Sakal, Vergi Hukuku Uygulamasında Tebligat Usulleri ve Süreler, s. 11. 
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 Vekile ve kanuni temsilcilere yapılacak tebliğlere ilişkin her iki kanunda 

düzenleme getirilmiştir. Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat takip edilen iş 

ile ilgili yetki verilmiş olması şartıyla vekile yapılmalıdır. Kanuni temsilcisi 

bulunanlara yapılacak tebligat da kanuni temsilciye yapılmalıdır.  

 Yabancı memlekette bulunanlara yapılacak tebliğe ilişkin her iki kanunda 

düzenleme getirilmiştir. Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili 

makamı vasıtasıyla yapılacaktır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları 

müsait ise o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını 

yetkili makamdan isteyecektir. Her iki kanunun getirdiği hükümler aynıdır.  

 Askeri şahıslara yapılacak tebligat, Tebligat Kanunu'nun 14. maddesinde 

düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu'nda ise askeri şahıslara yapılacak tebliğe 96. 

maddesinde değinilmiştir. Her iki kanunda yer alan düzenlemeler lafzen farklı olsa 

da tebliği aynı şekilde düzenlemişlerdir. Astsubaylar hariç olmak üzere erata 

yapılacak tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasıyla 

yapılacaktır.  

 Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup asker şahıslara yapılacak 

tebligat ise yalnızca Tebligat Kanunu'nun 15. maddesine düzenlenmiştir. Buna göre 

bu durumda tebligat askeri şahısların bağlı bulundukları Kara, Deniz veya Hava 

Kuvvetleri kumandanlıkları vasıtasıyla yapılır. Vergilendirmeye ilişlin yapılacak 

tebliğlerde de bu usul uygulanacaktır.   

 Tebliğ olunan muhatabın otel, hastane ve okul gibi yerlerde bulunması 

durumunda yapılacak tebliğe ilişkin düzenlemelere Tebligat Kanunu'nun 18. 

maddesinde yer verilmiştir. Bu duruma ilişkin Vergi Usul Kanunu'nda hüküm 

bulunmamaktadır. Tebliğ olunan muhatap otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, 

fabrika, okul, öğrenci yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca 

bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare 

eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri olan kişi temin eder. Bunlar tarafından 

muhatabın derhal bulundurulması gerekir. Eğer tebliğin temini mümkün olmazsa 

tebliğ kendilerine yapılır. Vergilendirmeye ilişkin gerçekleştirilecek tebliğlerde de bu 

düzenlemeler uygulanır. Ancak bu konuda Vergi Usul Kanunu'nda düzenleme 

getirilmesi gerekmektedir. 
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 Tutuklu ve mahkûmlara yapılacak tebliğler ise Tebligat Kanunu'nun 19. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre tutuklu ve mahkûmlara ait tebliğlerin 

yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdür veya memuru temin etmelidir. 

Vergi Usul Kanunu'nda buna ilişkin düzenleme bulunmadığından vergilendirme ile 

ilgili olup hüküm ifade eden yazıların tutuklu ve mahkûmlara tebliğinde bu 

düzenlemenin uygulanması gerekecektir.  

 Tüzel kişilere yapılacak tebliğlere ilişkin her iki kanunda düzenleme yer 

almaktadır. Tüzel kişilere yapılacak tebliğ her iki kanun uyarınca bunların yetkili 

temsilcilerine yapılacaktır. Temsilciler birden fazla ise tebligatın yalnızca birine 

yapılması yeterlidir.  Eğer tebliğ işleminin muhatabı tüzel kişi tebliğ yapılacağı 

sırada her hangi bir sebeple mutat iş saatlerinde iş yerinde bulunamaz ise tebligat 

orada hazır bulunan memur ya da müstahdemlerinden birine yapılabilir. Bu konuda 

her iki kanunun getirdiği hükümlerin birbiri ile aynı olduğu söylenebilir.  

3.3.4. Tebliğ Usulleri Açısından Karşılaştırma 

 Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak tebliğlerde genel 

olarak tebliğ usulleri birbirine benzer olmakla birlikte özellikle tebliğ yapılacak 

muhatabın bulunamaması durumunda gerçekleştirilecek işlemler ile ilgili önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Her iki kanunun getirdiği düzenlemeler açısından farklılık 

söz konusu olduğunda Tebligat Kanunu'nun Vergi Usul Kanunu açısından uygulanıp 

uygulanamayacağının saptanması gerekmektedir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu'nda yer 

almayıp Tebligat Kanunu'nda yer alan düzenlemeler söz konusu olmaktadır. Bu 

durumda da Tebligat Kanunu hükümlerinin vergi hukuku açısından 

uygulanabilirliğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 Yukarıda değinildiği üzere Vergi Usul Kanunu'nda yer almayıp Tebligat 

Kanunu'nda yer alan düzenlemelerle ilgili her durumda Tebligat Kanunu'nun genel 

hükümlerinin uygulanacağını söylemek yanlış olacaktır. Tebligat Kanunu 51. 

maddesinde yer verilen özel kanunda açıklık bulunmama durumunu da bu kapsamda 

değerlendirmek gerekir. Böyle bir durumda kanunun tamamı göz önünde 

bulundurulmak suretiyle uygulanacak olan usulün belirlenmesi daha doğru olacaktır.   

3.3.4.1. Posta ve Memur Eliyle Tebliğ 

 Hem Tebligat Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak 

tebliğler kural olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı vasıtasıyla yapılır. Tebligat 
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Kanunu'nun 1. maddesinde "…tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm 

tebligat Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır." 

düzenlemesine, Vergi Usul Kanunu'nun 93. maddesinde ise "…posta vasıtasıyla 

ilmühaberli taahhütlü olarak … tebliğ edilir" düzenlemesine yer verilmiştir.  

 Tebligat Kanunu'nda kanunun 1. maddesinde yer verilen posta yoluyla 

tebliğin dışında kanunun 7. maddesinde tebligatın uçakla veya postada kullanılan 

diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da 

yaptırılabileceği hususu düzenlenmiştir. Tebliğin bu yollardan hangisiyle 

yapılacağının ise ilgilinin talebi üzerine veya re'sen tebligatı çıkaran makam 

tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Tebligat Kanunu'nda yer verilen bu usullere 

Vergi Usul Kanunu'nda yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu'nda açıkça tebliğin posta 

vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak yapılacağı belirtildiğinden Tebligat 

Kanunu'nda yer verilen bunun dışındaki yollarla tebliğ yapılıp yapılamayacağının 

belirlenmesi gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu'nda posta yoluyla yapılacak tebliğin 

dışında tebliğ yapılabilecek diğer yolların açıkça sayılmasına karşın uçakla veya 

postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla 

tebliğ yapılabileceği belirtilmediğinden, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade 

eden yazılar bu yollarla tebliğ edilemeyecektir. Bu açıdan Tebligat Kanunu'nun 7. 

maddesi mali tebliğlerde uygulanamayacaktır. 

 Posta yoluyla gerçekleştirilecek tebliğ bir mazbata ile belgelenir. Bu durum 

Tebligat Kanunu'nun 23. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede ayrıca bu mazbatanın 

hangi hususları ihtiva etmesi gerektiği tek tek sayılmıştır. Vergi Usul Kanunu'nda ise 

posta yoluyla tebliğin ihbarnameli taahhütlü olarak yapılacağı, tebliğin yapılmasına 

Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen özel zarfın kullanılacağı ve bazı keyfiyetler 

ile imzalar ve tarihlerin taahhüt ilmühaberine yazılacağı belirtilmekte birlikte genel 

olarak taahhüt ilmühaberine nelerin yazılması gerektiği sayılmamıştır.  

 Tebligat Kanunu'nun 23. maddesinde tebliğ mazbatasının tebliği çıkaran 

merciin adını, tebliğ isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini, tebliğ olunacak şahsın 

adını, soyadını ve adresini, tebliğin mevzuunu, tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ 

muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin adını, soyadını ve tebliğe ehil 

olduğunu, tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını, 21. madde kapsamında yapılan 

muameleleri, tebliğin adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna 

ilişkin kaydı, tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, 
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soyadı ve imzasını ihtiva etmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna ilişkin Vergi 

Usul Kanunu'nda açık hüküm bulunmamaktadır.  

 Kanaatimizce Tebligat Kanunu'nun 23. maddesine sayılan tebliğ 

mazbatasının taşıması gereken hususlar, uygunluğu ölçüsünde Vergi Usul Kanunu 

uyarıca yapılacak tebliğlerde taahhüt ilmühaberine de yazılmalıdır. Nitekim yargı 

mercileri tarafından tebliğ alındısında Tebligat Kanunu'nda sayılan hususların 

eksikliği nedeniyle tebliğin geçersiz olduğuna dair kararlar verilmektedir. Yukarıda 

ilgili bölümde değinildiği üzere kimi Danıştay kararlarında tebliğin muhatap yerine 

adına tebliğ almaya yetkili şahsa yapıldığında muhatabın adreste bulunmadığında 

dair açıklamaya tebliğ alındısında yer verilmesi gerektiği belirtilmektedir.  

 Posta yoluyla tebliğ dışında memur vasıtasıyla tebligat yapılması hususu da 

her iki kanunda düzenlenmiştir. Ancak memur vasıtasıyla tebligat yapılması için 

gereken şartlar farklılık arz etmektedir. 

 Tebligat Kanunu uyarınca memur eliyle tebligat ancak dört halde mümkün 

olabilir. Bunlar tebliğin konusu olan olayla ilgili kanunlarda özel hüküm bulunması, 

ertelenmesi veya gecikmesi halinde zarar doğacağının öngörülmesi ve kanun 

kapsamındaki idarelerden aynı yerde bulunanlar arasında veya bu daire ve 

müesseselerde bulunan şahıslara tebliğ yapılması durumlarıdır.262 Sayılan bu 

durumlar birbirini tamamlayan yani bir arada bulunması gereken şartlar değildir. 

Kanun kapsamındaki idarelerden aynı yerde bulunanlar arasında veya bu daire ve 

müesseselerde bulunan şahıslara tebliğ yapılması durumlarının birbirine yakınlığı 

dışında her bir durum birbirinden bağımsızdır.263 

 Vergi Usul Kanunu uyarınca memur vasıtasıyla yapılacak tebliğ kanunun 

107. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine 

memur vasıtasıyla yaptırmaya yetkilidir. Memur eliyle yapılacak tebliğde posta 

vasıtasıyla yapılacak tebliğlerde uygulanması gereken esaslara uyulması gerekir.  

 Bu durumda memur vasıtasıyla yapılacak tebliğlere ilişkin Tebligat Kanunu 

ile Vergi Usul Kanunu'nda farklı düzenlemeler getirilmiştir. Vergi Usul Kanunu'nda 

tebliğin memur vasıtasıyla gerçekleştirilmesi Maliye Bakanlığı'nın takdirine 

bırakılmış olmakla birlikte Tebligat Kanunu'nda tebliğin memur vasıtasıyla 

                                                
262 Ozansoy, İdare Hukukunda Tebligat Müessesesi, s. 6.  
263 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 2, s. 247. 
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yapılması için kanunda yer verilen şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu açıdan 

vergilendirmeye ilişkin tebliğlerde memur vasıtasıyla tebliğe ilişkin Tebligat 

Kanunu'nun uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

 Tebligat gerek posta yoluyla gerekse memur eliyle yapılsın tebliğ evrakının 

verildiği kişinin ve tebliğ memurunun tebliğ zarfını imzalaması suretiyle tebliğ 

gerçekleştirilecektir. Bu konuda hem Tebligat Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu 

aynı düzenlemeleri içermektedir. Muhatap imza edemeyecek durumda ise sol elinin 

başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ gerçekleştirilir. Vergi Usul Kanunu'nda tebliğ 

yapılacak kimsenin iki elinin de olmadığı duruma ilişkin bir açıklama yer 

almamasına karşın Tebligat Kanunu 24. maddede bu hususa da değinilmiştir. Bu 

durumda tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir ve 

durum tebliğ mazbatasında açıklanarak hazır bulunanlara imza ettirilir. 

Vergilendirme ile ilgili bir tebliğde de böyle bir durumda Tebligat Kanunu'ndaki 

düzenleme uyarınca tebliğ gerçekleştirilmelidir. 

 Tebliğ masraflarının kim tarafından ödeneceği hususu Vergi Usul 

Kanunu'nda düzenlenmiş olmamasına karşın Tebligat Kanunu'nun 5. maddesinde 

tebliğe ilişkin ücret ve masrafında ödenmesine ilişkin hüküm getirilmiştir. Buna göre 

tebliğ masraflarını aksine bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılmasını isteyen peşin 

olarak öder. Vergi Usul Kanunu açısından bu hükmün uygulanması sorun teşkil 

etmektedir. Vergi Usul Kanunu uyarınca idare çoğu durumda re'sen harekete 

geçmekte ve işlem tesis etmektedir. Bu nedenle bu hükmün vergilendirmeye ilişkin 

tebliğler açısından uygulanması sorun teşkil edecektir. Ancak ilgilinin talebi üzerine 

bir tebliğ gerçekleştirilirse bu durumda tebliğe ilişkin masraflar ilgilisi tarafından 

peşin olarak ödenecektir. 

 Tebligatın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Vergi Usul Kanunu'nun 

tebliğe ilişkin hükümlerinde bir düzenleme mevcut değildir. Bu konuda Tebligat 

Kanunu'nun 33. maddesinde resmi ve adli tatil günlerinde yapılan tebligatın da 

geçerli olduğu şeklinde düzenleme getirilmiştir. Kanunda tebligatın yapılacağı zaman 

bakımından herhangi bir sınırlama getirilmek yerine özellikle resmi ve adli tatil 

günlerinde de tebligat yapılacağının belirtilmesi tercih edilmiştir. Bu sebeple, mesai 

saatleri içinde ve dışında, gece ve gündüz, resmi tatil günlerinde, dini ve milli 
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bayramlarda, adli tatilde tebligat yapılabilir.264 Vergilendirme işlemleri açısından da 

Tebligat Kanunu'nun 33. maddesi hükmünün uygulanması gerekecektir. Resmi tatil 

günlerinde yapılan tebligat mali tebliğler açısından da geçerli olacaktır. 

 Öte yandan önemle belirtmek gerekir ki, Vergi Usul Kanunu'nun tebliğe 

ilişkin hükümlerinde tebligatın ne zaman yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunmasa 

da 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile her yıl temmuz ayının 

birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanacağı hüküm altına 

alınmıştır. Kanunun 1. maddesinin (5) numaralı bendinde tatil süresince, vergi ve 

ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme 

taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyeceği belirtilmiştir. 

Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son 

gününden itibaren işlemeye başlayacaktır. Buna göre mali tatil süresince 

mükelleflere vergi ceza ihbarnameleri gönderilmeyecektir. Öncesinde gönderilen 

vergi ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde tebliğ edilirse, tebliğ ile birlikte 

işlemeye başlayan süreler mali tatilin bitiş tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.  

 5604 sayılı kanunun 1. maddesinin (7) numaralı bendinde özel tüketim 

vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları 

vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya 

tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmayacağı 

belirtilmiştir. Bu vergi türleri açısından yapılacak tebliğler mali tatilde de 

yapılabilecektir. 

 Bu açıdan tebligatın ne zaman yapılacağına ilişkin Vergi Usul Kanunu'nda 

hüküm bulunmasa dahi mali tatil uygulaması gereği mali tebliğlerin ne zaman 

yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler getirildiğinden ve bu düzenlemeler Vergi 

Usul Kanunu uyarınca yapılacak tebliğler açısından hüküm ifade ettiğinden, 

vergilendirme ile ilgili tebliğlerde mali tatil uygulamasına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Tebligat Kanunu uyarınca yapılacak tebliğler açısından ise mali tatil 

uygulaması söz konusu olmayacaktır.  

3.3.4.2. Elektronik Ortamda Tebliğ 

 Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nun her ikisinde elektronik tebligata 

ilişkin düzenleme mevcuttur. Her iki kanunda da elektronik ortamda tebliğe ilişkin 

                                                
264 Muşul, Tebligat Hukuku, s. 81. 
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benzer düzenlemeler getirilmekle birlikte Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi son 

fıkrasında maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle 

belirleneceği, Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinin ikinci fıkrasında Maliye 

Bakanlığı'nın elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik alt yapıyı 

kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres 

kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları 

ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm 

altına alınmıştır. Nitekim Tebligat Kanunu'nun verdiği yetki kullanılarak Adalet 

Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 tarih ve 

28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış; Vergi Usul Kanunu'nun verdiği yetki 

kullanılarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 456 sıra no.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ise 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. Bu açıdan her iki kanun uyarınca yapılacak elektronik tebligatta 

uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hazırlanan kendi mevzuatları uygulanacaktır.  

 Hem Tebligat Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu açısından elektronik 

ortamda tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen "beşinci günün" 

sonunda yapılmış olur. 

 Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesinde elektronik yolla tebligat yapılmasının 

zorunlu olduğu kişiler sayılmıştır. Buna göre anonim, limited ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Vergi 

Usul Kanunu'nda ise elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu olduğu kişiler 

sayılmamıştır. Ancak bu konuda Maliye Bakanlığına açık yetki verilmiştir. 

Bakanlıkça hazırlanan 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yetki 

kullanılmıştır. Vergi Usul Kanunu'na göre tebliğ yapılacak olan muhataplarda 

elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu olduğu kişiler kurumlar vergisi 

mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti 

bulunanlardır. 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde elektronik yolla 

tebligat yapılması zorunluluğu getirilenler vergi mükellefiyetine göre belirlenmiştir. 

Bu açıdan her iki kanun uyarınca yapılacak elektronik tebliğ usulü farklılıklar arz 

etmektedir. Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak tebliğlerde elektronik yolla tebliğ 

yapılmasında Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ve kanunun verdiği yetki kullanılarak 

hazırlanan 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerinin 

uygulanması gerekmektedir. 
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3.3.4.3. Bilinen Adres Kavramı 

  Tebligat muhatabın bilinen adresine yapılır. Bu durum Tebligat Kanunu'nun 

10. maddesinde tebligatın, muhatabın bilinen en son adresinde yapılacağı şeklinde 

düzenlenmiştir. En son adresten kasıt ikametgâh değildir.265 Muhatabın tebligat 

yapılmaya elverişli olup bilinen en son adresidir. Kanunun 10. maddesine 11.01.2011 

tarihinde eklenen ikinci fıkrasında bilinen en son adresin tebligata elverişli 

olmadığının anlaşılması veya bu adrese tebligat yapılamaması halinde muhatabın 

adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin bilinen en son adres olarak 

kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı 

maddenin son fıkrasında ise kendisine tebliğ yapılacak kimsenin müracaatı veya 

kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. 

 Vergi Usul Kanunu'nun 100. maddesinde bilinen adrese gönderilen 

mektupların teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı düzenlenmiştir. Vergi 

Usul Kanunu'nda Tebligat Kanunu'ndan farklı olarak son adres kavramı yerine 

bilinen adres kavramı kullanılmıştır. Kanunun 101. maddesinde ise bilinen adreslere 

yer verilmiş ancak tarih itibariyle en son bildirilmiş veya makamca tespit edilmiş 

adresin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.266 

 Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda bilinen adres kavramı genel 

olarak aynı hususları barındırmakla birlikte düzenleme şekli bakımından farklılıklar 

bulunmaktadır. Tebligat Kanunu'nda yalnızca muhatabın en son adresine tebliğ 

yapılacağı düzenlenmiş, bilinen adreslerin neler olduğu konusunda açıklama 

getirilmemiştir. Vergi Usul Kanunu'nda ise bilinen adreslerin neler olduğu tek tek 

sayılmıştır.  

 Tebligat Kanunu'nda bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının 

anlaşılması veya bu adrese tebligat yapılamaması durumunda muhatabın adres kayıt 

sistemindeki adresinin bilinen en son adres olarak kabul edilip tebligatın buraya 

yapılacağı düzenlenmiştir. Burada öncelikle muhatap tarafından beyan edilmiş bir 

adres varsa buraya, eğer bu adrese tebliğ yapılamaz ise adres kayıt sistemindeki 

adrese tebligat yapılacağı belirtilmiştir.267  

                                                
265 Yılmaz ve Çağlar, Tebligat Hukuku c. 1, s. 369. 
266 Aslan, Vergilendirmede Tebligat Sorunları: Muhatabın Adreste Yokluğu, 5. 
267 Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 71. 
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 Vergi Usul Kanunu'nda bilinen adreslerin tek tek sayıldığı 101. maddede 

adres kayıt sistemindeki adrese yer verilmemiştir. Bu açıdan Tebligat Kanunu'nda 

yer alan adres kayıt sistemindeki adrese tebligat yapılmasının Vergi Usul Kanunu 

açısından uygulanıp uygulanmayacağı hususu önem arz etmektedir. Tebligat 

Kanunu'nun 51. maddesindeki hüküm gereği Vergi Usul Kanunu'nda bu konuda açık 

hüküm bulunmadığından bahisle Tebligat Kanunu'ndaki adres kayıt sistemindeki 

adresin Vergi Usul Kanunu'nda da dikkate alınması gerektiği söylenebilir. Ancak 

Vergi Usul Kanunu'nda yer alan düzenlemede bilinen adreslere gerçekleştirilemeyen 

tebliğin ilanen tebliğ edileceği belirtildiğinden, bu konuda tamamlanmaya muhtaç bir 

açıklık yoktur.268 

 Vergi Usul Kanunu'nun 101. maddesinin (7) numaralı bendinde yetkili 

makamlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adreslerin ilgilinin tutanakta imzası 

bulunmak şartıyla bilinen adres sayıldığı belirtilmiştir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi kayıtları yetkili memurlar tarafından tespit edilen bir tutanağa istinaden 

düzenlenmekte, ilgilinin ya da aile fertlerinin imzalı bildirimi ile kayıtlar 

tutulmaktadır. Bu kapsamda vergi idaresinin kullanımına sunulmuş bir adresin Vergi 

Usul Kanunu kapsamında bilinen adres olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Bu açıdan her iki kanunda bilinen adres kavramı genel olarak aynı 

düzenlenmişse de iki kanunun birbirinden ayrıldığı temel husus bilinen bu adreslere 

tebligat yapılamadığı durumda ortaya çıkmaktadır. Tebligat Kanunu uyarınca bilinen 

adreslere tebliğ yapılamadığında en son muhatabın adres kayıt sistemi bilinen adres 

olarak kabul edilip buraya tebliğ yapılmalıdır. Vergi Usul Kanunu uyarınca ise 

muhatabın adresinin hiç bilinmemesi durumunda tebliğin ilan yoluyla yapılması 

cihetine gidileceği hüküm altına alınmıştır. 

3.3.4.4. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi 

 Tebligat Kanunu'nun 20. maddesinde muhatabın geçici olarak başka yere 

gitmesi durumunda tebliğin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin düzenleme 

getirilmiştir. Muhatabın geçici olarak başka yer gitmesinden kasıt tebliğ yapılacağı 

sırada tebliğ adresine dönemeyecek olması durumudur.269 Burada muhatap adreste 

hiç bulunmaz ise geçici olarak başka yere gitmesinden söz edilemeyecektir. 

                                                
268 Çitil, Tebligat Kanunu'nun 213 Sayılı Yasa Hükümler Açısından Tamamlayıcılık Etkisi, s. 47. 
269 Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, s.146. 
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 Vergilendirmeye ilişkin tebliğlerde muhatabın geçici olarak başka bir yere 

gittiğinde uygulanacak tebliğ usulüne ilişkin Vergi Usul Kanunu'nun 102. 

maddesinde düzenleme getirilmiştir. Tebligat Kanunu'nun 20. maddesinde belirtilen 

usul ile Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen usul birbirinden farklıdır. 

 Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ yapılacak kimsenin geçici olarak başka yere 

gitti durumda, keyfiyet ve muhatabın geçici olarak başka yere gittiğini beyan edenin 

adı soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve 

tebliğ evrakı bu kişilere verilir. Kanun bu kişilerin kimler olduğunu belirtmiştir. Bu 

kişiler tüzel kişilerin memur ve müstahdemleri, askeri şahıslara yapılacak tebliğlerde 

tebligatı almaya yetkili kişiler, muhatapla aynı konutta olan kişiler veya hizmetçileri, 

iş yerinde memur ve müstahdemler ile otel, hastane, fabrika ve mektep gibi yerlerde 

tebligatı almaya yetkili olan kişilerdir. Bu kişiler tebliğ evrakını almaya mecburdur. 

Muhatabın geçici olarak başka yere gittiğini beyan eden kimse beyanını imzadan 

imtina eder ise bu durumda ve tebliğ evrakını kabulden çekinme halinde tebligat 

artık kanunun "Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina" başlıklı 21. maddesine 

göre yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak tebligatlarda tebliğ evrakının beyanda 

bulunan kişiye verildiği tarihte veya kanunun 21. maddesi uyarınca ihbarname 

kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra tebliğ yapılmış sayılır.

 Vergi Usul Kanunu'nun "Tebliğ evrakının teslimi" başlıklı 102. maddesinin 

içeriğinde muhatabın geçici olarak başka yere gitmesi durumunda tebliğin nasıl 

gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Muhatabın geçici olarak başka yere gittiği, bilinen 

adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve 

beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. 

İmzadan imtina edilirse tebliği yapan bu durumu şerh ve imza eder ve tebliğ 

edilemeyen evrak çıkaran merciye iade olunur. 

 Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından belirlenecek uygun bir süre 

sonra tebliğ evrakı yeniden tebliğe çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı aynı 

sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğ ilan yoluyla yapılır.  

 Bu durumda Tebligat Kanunu'ndaki hüküm ile Vergi Usul Kanunu'ndaki 

hüküm birbirinden tamamen farklıdır. Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ evrakı 

muhatabın geçici olarak başka yere gittiğini beyan eden ve kanunda sayılan 

kişilerden olan ilgiliye teslim edilmekte, eğer bu kişi imzadan imtina ederse tebliğ 

kapıya yapıştırılmak suretiyle yapılmakta iken; Vergi Usul Kanunu uyarınca 
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muhatap geçici olarak başka yere gitmişse bu durum tutanak altına alınarak tebliğ 

evrakı tebligatı çıkaran merciye iade olunmakta, uygun süre sonra yeniden tebliğe 

çıkarılan evrak yine aynı nedenle tebliğ edilemezse ilanen tebliğ cihetine 

gidilmektedir. Ayrıca Tebligat Kanunu'nda muhatabın geçici olarak başka yere 

gittiğini beyan edecek şahıslar tek tek sayılmış ve bunlar arasında muhatabın 

komşusuna yer verilmemiş olmasına karşın Vergi Usul Kanunu'nda beyanda 

bulunacaklar tek tek sayılmamış, bilenen adreste bulunanlar ile komşuların beyanının 

alınabileceği belirtilmiştir.  

 Vergi Usul Kanunu'nda muhatabın geçici olarak başka yere gitmesi 

durumunda yapılacak tebliğe ilişkin tüm hususlar düzenlendiğinden ve bu konuda 

Tebligat Kanunu'ndaki hükümden tamamen farklı düzenlemeler getirildiğinden, 

vergilendirmeye ilişkin yapılacak tebliğlerde muhatabın geçici olarak başka yere 

gitmesi durumunda yapılacak tebliğde Tebligat Kanunu uyarınca işlem yapılması 

mümkün değildir. Aksi takdirde geçerli bir tebliğden bahsedilemeyecektir. 

3.3.4.5. Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina 

 Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina durumlarında tebliğin nasıl 

yapılacağına ilişkin Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanunu farklı yöntemler 

benimsemiştir.  

 Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina durumu Tebligat Kanunu'nun 21. 

maddesinde düzenlenmiştir. Muhatap, tebligat evrakında belirtilen adreste oturmakla 

beraber dağıtım saatinde belirtilen adreste muhatap veya muhatap adına tebliğ 

evrakını kabule yetkili hiç kimsenin bulunmaması nedeni ile tebligatın yapılamaması 

hususu kanunun en önemli konularından birini teşkil eder.270 

 Tebligat Kanunu'na göre kendisine tebligat yapılacak kimse veya muhatap 

adına tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya 

tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar 

veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza 

karşılığı teslim eder ve teslim alanın adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen 

adresteki binanın kapısına yapıştırır. Ayrıca adreste bulunmama durumunda tebliğ 

olunacak muhataba keyfiyetin haber verilmesi hususu mümkün oldukça en yakın 

                                                
270 Ruhi, Tebligat Hukuku Bilgisi, s. 153. 
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komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya bildirilir. Burada ihbarnamenin 

kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. 

 Eğer tebliğe ilişkin gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi 

ise muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa 

dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti 

azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder 

ve teslim alanın adresini içeren ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına 

yapıştırır. Burada da ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. 

Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları kendilerine teslim edilen 

evrakı kabule mecburdurlar. 

 Görüleceği üzere Tebligat Kanunu tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina 

durumlarında kapıya yapıştırma suretiyle tebliğ usulünü kabul etmiştir. Bu usule 

Vergi Usul Kanunu'nda yer verilmemiştir.271 Bunun yerine bu durumlarda ne 

yapılacağına ilişkin farklı düzenleme getirilmesi tercih edilmiştir. Bu nedenle Vergi 

Usul Kanunu uyarınca tebliğ edilmesi gereken mali tebliğler ile 6183 sayılı 

AATUHK uyarınca yapılacak tebliğlerde kapıya yapıştırma suretiyle yapılan 

tebliğler usulsüzdür. 

 Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina durumu Vergi Usul Kanunu'nun 

102 ve 103. maddelerinde düzenlenmiştir. Muhatabın tebliğ zarfı üzerindeki yazılı 

adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu 

zarf üzerine yazar ve zarf derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir. Muhatabın 

bilinen adresinin yanlış veya değişmiş olması nedeniyle tebliğ edilen evrak geri 

gelirse tebliğ ilan yoluyla yapılır. Muhatabın adresinden "geçici olarak başka bir 

yere gitmesi" nedeniyle iade edilen tebliğ zarfı münasip bir süre sonra yeniden 

tebliğe çıkarılıp yine aynı nedenle iade olunması durumunda ilanen tebliğ cihetine 

gidilmekte iken "muhatabın adresinin yanlış veya değişmiş olması" durumunda iade 

olunan tebliğ zarfı tekrar tebliğe çıkarılmadan ilanen tebliğ edilmektedir. Burada 

tebliğ zarfının iade edilmesi sırasında gerçekleştirilecek işlemler komşulardan bir kişi 

veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru 

                                                
271 Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, s. 230. 
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huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılmak ve tarih ile imza 

konulmak suretiyle yapılmalıdır.272  

 Vergi Usul Kanunu'nda muhatabın tebellüğden imtina etmesi durumu 

adresinde bulunamaması durumunda ayrı olarak düzenlenmiştir. Tebligat 

Kanunu'nda tebliğ imkânsızlığı ile tebellüğden imtina durumunda izlenecek usul 

aynıdır. Vergi Usul Kanunu uyarınca muhatabın tebellüğden imtina etmesi 

durumunda tebliğ edilecek evrak "önüne bırakılmak" suretiyle tebliğ edilir. Tebligat 

Kanunu'nda tebellüğden imtina durumu muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlar 

da dikkate alınarak düzenlenmesine karşın Vergi Usul Kanunu'nda yalnızca 

muhatabın tebellüğden imtina durumuna yer verilmiş, onun adına tebliğ almaya 

yetkili olanların tebellüğden imtina etmesi durumunda ne yapılacağı 

düzenlenmemiştir. Vergi hukuku açısından muhatap dışındaki kimselerin tebellüğden 

imtina etmesinin hukuki bir sonucu yoktur. Vergi Usul Kanunu'nun 102/3. maddesi 

uyarınca muhatabın adreste bulunmadığını beyan eden kişi imzadan imtina ederse 

tebliği yapan bu durumu şerh ve imza ederek tebliğ edilemeyen evrak idareye iade 

olunacaktır.273 Bu durumda Vergi Daireleri İşlem Yönergesi'nin 26/4. maddesi 

gereğince muhatap haricinde adreste bulunanın kişinin beyanı tutanağa geçirilerek 

imzadan imtina sebepleri ile birlikte sadece dağıtıcının imzalayacağı bir adres tespit 

tutanağı düzenlenecektir.  

 Bu kapsamda Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda tebliğ imkânsızlığı 

ve tebellüğden imtina durumlarında getirilen farklı düzenlemeler gereği Vergi Usul 

Kanunu açısından bu durumlarda Tebligat Kanunu'nun 21. maddesinin uygulanması 

söz konusu olmayacaktır. Aksi takdirde uygulamada sıkça karşılaşıldığı üzere 

vergilendirmeye ilişkin bir tebliğ Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca tebliğ 

edilmeye çalışılırsa bu tebliğ usulsüz bir tebliğ olacaktır. 

3.3.4.6. İlanen Yapılacak Tebliğ 

 İlanen tebliğ hem Tebligat Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu'nda 

düzenlenmiştir. Ancak tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina durumlarında 

olduğu gibi her iki kanunda ilanen tebliğe ilişkin çok farklı düzenlemeler 

getirilmiştir.  

                                                
272 Burada kanundaki ifadeleri ile değinilen hususlar çalışmamızın ikinci bölümünde detaylı bir 
şekilde ele alınmıştır. Bu nedenle detaylı açıklamalara girilmemektedir. 
273 Aslan, Vergilendirmede Tebligat Sorunları: Muhatabın Adreste Yokluğu, s. 12. 
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 Tebligat Kanunu'nun 28. maddesine göre ilan yoluyla tebligat yapılabilmesi 

için adresin meçhul olması gerekir. İlanen tebligat son çaredir. Hiçbir adresin tespit 

edilememesi halinde son çare olan ilan yoluyla tebligata başvurulur. Bilinen ve 

bildirilen adreste tebligat yapılamazsa, adres kayıt sisteminde de bir adres yoksa ve 

adres araştırmasından da bir adres tespit edilemezse ilan yoluyla tebligat yapılır.274 

 Tebligat Kanunu'na göre normal yolla tebliğ yapılamayan ve ikametgâhı, 

meskeni veya iş yeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresin 

meçhul olması halinde durum tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına 

şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir. 

 Tebligat Kanunu uyarınca yapılacak ilanen tebliğde, ilan ilgilinin bilgisine en 

emin şekilde ulaşacağı umulan ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde 

çıkarılan birer gazetede ve ayrıca elektronik ortamda yapılır. Tebliğ olunacak evrak 

ve ilan sureti tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de 

asılır. Duruma göre ikinci defa ilan yapılmasına karar verilebilir. Ancak bu durumda 

iki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İlanen tebligatta tebliğ son ilan 

tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. Ayrıca ilanen tebliğe karar veren 

merci icabına göre daha uzun bir süre de tayin edebilir. Ancak bu süre onbeş günü 

geçemez. 

 Vergi Usul Kanunu'nda ilanen tebliğe ilişkin hükümler kanunun 103 ila 106. 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun uyarınca yapılacak ilanen tebliğe ilişkin 

düzenlemelere yukarıda ilgili bölümde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Burada 

özellikle Tebligat Kanunu'nun yukarıda yer verilen hükümlerinden ayrıldığı 

hususlara değinilecektir. 

 Vergi Usul Kanunu uyarınca ilanen tebliğ yoluna muhatabın adresinin hiç 

bilinmemesi yanında (ki bu durum Tebligat Kanunu'nda yer alan adresin meçhul 

olması durumuyla aynı anlama gelmektedir), muhatabın adresinin yanlış veya 

değişmiş olması yüzünden tebliğ evrakının geri gelmesi, muhatabın geçici olarak 

adresinden başka yere gitmesi nedeniyle tebliğ evrakının iki kez geri gelmesi ve 

başkaca sebeplerden dolayı posta yoluyla tebliğ yapılmasına imkân bulunamaması 

durumlarında gidilmektedir.  

                                                
274 Akcan ve Albayrak, Tebligat Hukuku, s. 52. 
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 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak ilanın şekli Tebligat Kanunu 

düzenlemelerinden tamamen farklıdır. Buna göre ilan yazısı tebliğ yapan vergi 

dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve ilana çıkarılır. Tebliğin 

konusunun miktarına göre de ayrıca yerel veya Türkiye genelinde yayın yapan 

günlük gazetelerden birinde yayımlanır. "İlan tarihi" olarak ilan yazısının askıya 

çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün kabul edilir. 

 İlanda muhatabın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama 

müracaat etmesi veya adresini bildirmesi ve kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ 

yapılacağı hususları ihtar olunur. Bunun üzerine müracaat edenlere yerinde, adres 

bildirenlere posta ile tebliğ yapılır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne 

müracaat yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda "tebliğ" yapılmış 

sayılır. 

 Görüldüğü üzere Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğe ilişkin hükümler birbirinden tamamen farklıdır. Bu bakımdan 

vergilendirmeye ilişkin yapılacak tebliğlerin ilanen tebliğ cihetine gidilmesine ilişkin 

şartlar konusunda ve ilanen tebliğinin yapılması konusunda Vergi Usul Kanunu 

hükümlerinin tatbik olması gerekmektedir.  

3.3.4.7. Usule Aykırı Tebliğin Hükmü   

 Usulüne aykırı tebligatın hükmü Tebligat Kanunu'nun 32. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatap tebliğden 

haberdar olmuş ise tebliğ geçeli sayılır. Bu durumda muhatabın beyan ettiği tarih 

tebliğ tarihi olarak kabul edilir. 

 Vergi Usul Kanunu'nda hatalı tebliğler başlığı ile tebliğ edilen belgede hata 

olması durumunda tebliğ hükmünün ne olacağına ilişkin düzenleme getirilmesine 

karşın usule aykırı yapılan tebliğe ilişkin düzenleme getirilmemiştir. Bu sebeple, 

usule aykırı yapılan tebliğ durumunda Tebligat Kanunu'nun genel hükümleri 

arasında yer alan 32. maddesini uygulama imkânı olacaktır. Bu durumda, 

çalışmamızın ikinci bölümünde örnekleriyle detaylı şekilde açıklanan usule aykırı 

tebliğ yapılması durumlarında eğer muhatap tebliğ konusundan haberdar olmuşsa 

tebliğ geçerli sayılacak ve muhatabın beyan ettiği tarih tebliğ tarihi olarak kabul 

edilecektir. 
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 Tüm bu sayılanlar kapsamında hazırlanan ve aşağıda yer verilen Tablo-1'de 

Tebligat Kanunu'nda yer alan düzenlemeler ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan 

tebliğ düzenlemeleri genel olarak karşılaştırılmıştır. Uygulamada yaşanan 

problemlere ışık tutması ve farklılıklar ile benzerliklerin en azından hangi konular 

üzerinde yoğunlaştığının ortaya konulması açısından faydalı olacağı umulmaktadır. 

 

Tablo-1 
Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Tebliğ Düzenlemelerinin 

Karşılaştırılması 
Tebligat Kanunu (Genel Hükümler) Vergi Usul Kanunu  

1- Tebligat Kanunu'nun 1. maddesinde bu 
kanun uyarınca tebligat yapmaya yetkili olan 
kurumlar sayılmıştır. Buna göre yargı organları, 
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel 
bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel 
idareleri, belediyeler, köy tüzel kişileri, barolar 
ve noterler bu kanun uyarınca tebligat yapmaya 
yetkilidir. 

1- Vergi Usul Kanunu'nun 1. maddesinde bu 
kanun hükümlerinin gümrük idareleri dışında 
genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il 
özel idarelerine ve belediyelere ait vergi resim ve 
harçlar hakkında uygulanacağı belirtilmiştir. Bu 
açıdan Vergi Usul Kanunu uyarınca tebliğ 
yapmaya yetkili makamlar vergi, resim ve 
harçları tahsil yetkisi olan idareler, il özel 
idareleri ve belediyelerdir. 

2- Mali tebliğlere ilişkin yapılacak tebliğlerde 
Tebligat Kanunu hükümleri ancak özel 
kanunda açıklama bulunmaması durumunda 
uygulanacak ve uygulanacak olan bu hükümler 
kanunun genel hükümleri olacaktır. 

2- Tahakkuk fişinden gayri vergilendirme ile 
ilgili olup hüküm ifade eden tüm belge ve yazılar 
bu kanun uyarınca tebliğ edilecektir. Ayrıca 
6183 sayılı AATUHK'un 8. maddesi uyarınca bu 
kanun kapsamında yapılacak tebliğlerde de 
Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 
Vergi Usul Kanunu'nda açık hüküm 
bulunmaması durumunda Tebligat Kanunu'nun 
genel hükümleri uygulanacaktır. 

3- Kural gerçek kişilere yapılacak tebliğde 
doğrudan muhataba tebliğ yapılmasıdır. Ancak 
muhatap adresinde bulunamazsa kendisi ile 
aynı konutta "oturan" kişilere veya 
"hizmetçilerinden birine" de tebliğ yapılabilir. 
Tebliğ yapılacak kimsenin muhatapla aynı 
adreste oturma şartına yer verilmiştir. Muhatap 
yerine kendisine bu şekilde tebliğ yapılacak 
kimsenin görünüşüne nazaran on sekiz 
yaşından aşağı olmaması ve bariz surette 
ehliyetsiz bulunmaması gerekir. 
 

3- Kural gerçek kişilere yapılacak tebliğde 
doğrudan muhataba tebliğ yapılmasıdır. Ancak 
muhatabın bulunamaması halinde "ikametgâh 
adresinde bulunanlardan birine" tebliğ 
yapılabilir. Tebliğ yapılacak kimsenin muhatapla 
aynı adreste oturma şartına yer verilmeyerek 
ikametgâhında bulunmasının yeterli olduğu 
belirtilmiştir. Muhatap yerine kendisine bu 
şekilde tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne 
nazaran on sekiz yaşından aşağı olmaması ve 
bariz surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir 

4- Tebligat yapılacak muhatabın iş yeri adresinde yapılacak tebliğin muhatabın iş yerinde 
bulunmaması durumunda memur ya da müstahdemlerinden birine yapılması mümkündür. Bu 
konuda her iki kanunda da benzer düzenlemeler getirilmiştir. Burada tebliğ alındısında tebliğ 
yapılacağı sırada kendisine tebliğ yapılacak kimsenin bulunamadığına ilişkin açıklamaya yer 
verilmelidir.   
5- Vekile ve kanuni temsilcilere yapılacak tebliğlere ilişkin her iki kanunda düzenleme getirilmiştir. 
Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat takip edilen iş ile ilgili vekile yetki verilmiş olması 
şartıyla vekile yapılmadır. Kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligat da kanuni temsilciye 
yapılmalıdır. 
 
6- Tüzel kişilere yapılacak tebliğlere ilişkin her iki kanunda benzer düzenleme yer almaktadır. 
Tüzel kişilere yapılacak tebliğ her iki kanun uyarınca bunların yetkili temsilcilerine yapılacaktır. 
Temsilciler birden fazla ise tebligatın yalnızca birine yapılması yeterlidir. Tüzel kişi adına 
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kendisine tebliğ yapılacak kimse her hangi bir sebeple iş yerinde bulunamazsa tebliğ memur ya da 
müstahdemlerinden birine yapılır. Burada tebliğ alındısında tebliğ yapılacağı sırada kendisine tebliğ 
yapılacak kimsenin bulunamadığına ilişkin açıklamaya yer verilmelidir.   
7- Yabancı memlekette bulunanlara yapılacak tebliğe ilişkin her iki kanunda düzenleme 
getirilmiştir. Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla 
yapılacaktır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise o yerdeki Türkiye siyasi 
memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını yetkili makamdan isteyecektir. Her iki kanunun 
getirdiği hükümler aynıdır. 
8- Askeri şahıslara yapılacak tebligat her iki kanunda düzenlenmiştir. Astsubaylar hariç olmak 
üzere erata yapılacak tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasıyla 
yapılır.  
 
9- Sefer halinde olan birlik veya müesseseye 
mensup asker şahıslara yapılacak tebligat 
yalnızca Tebligat Kanunu'nun 15. maddesine 
düzenlenmiştir. Buna göre bu durumda tebligat 
askeri şahısların bağlı bulundukları Kara, Deniz 
veya Hava Kuvvetleri kumandanlıkları 
vasıtasıyla yapılır.  
 

9- Vergilendirmeye ilişlin yapılacak olup sefer 
halinde olan birlik veya müesseseye mensup 
asker şahıslara yapılacak tebliğde Tebligat 
Kanunu 15. madde hükmü tatbik olunacaktır. 

10- Tebliğ olunan muhatabın otel, hastane ve 
okul gibi yerlerde bulunması durumunda 
yapılacak tebliğe ilişkin düzenlemelere Tebligat 
Kanunu'nun 18. maddesinde yer verilmiştir. 
Tebliğ olunan muhatap otel, hastane, tedavi 
veya istirahat evi, fabrika, okul, öğrenci yurdu 
gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın 
kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde 
bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare 
eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri 
olan kişi temin eder. Bunlar tarafından 
muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin 
temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine 
yapılır. 

10- Tebliğ olunan muhatabın otel, hastane ve 
okul gibi yerlerde bulunması durumunda 
yapılacak tebliğe ilişkin düzenlemelere Vergi 
Usul Kanunu'nda yer verilmemiştir. Bu durumda 
Tebligat Kanunu 18. maddesi hükmü uygulanır. 

11- Tutuklu ve mahkûmlara yapılacak tebliğler 
Tebligat Kanunu'nun 19. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre tutuklu ve 
mahkûmlara ait tebliğlerin yapılmasını, 
bunların bulunduğu müessese müdür veya 
memuru temin etmelidir.  

11- Vergi Usul Kanunu'nda tutuklu ve 
mahkûmlara yapılacak tebliğe ilişkin düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu durumda Tebligat 
Kanunu'nun 19. maddesi uygulanacaktır. 

12- Tebligat Kanunu'nun 1. maddesinde yer 
verilen posta yoluyla tebliğin dışında kanunun 
7. maddesinde tebligatın uçakla veya postada 
kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla 
veya muhtelif işaretli telgraflarla da 
yaptırılabileceği hususu düzenlenmiştir. 

12- Tebligatın uçakla veya postada kullanılan 
diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif 
işaretli telgraflarla da yaptırılabileceği hususu 
Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmemiştir. Vergi 
Usul Kanunu'nda posta yoluyla yapılacak 
tebliğin dışında tebliğ yapılabilecek diğer 
yolların açıkça sayılmasına karşın uçakla veya 
postada kullanılan diğer seri veya hususi 
vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla 
tebliğ yapılabileceği belirtilmediğinden, 
vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden 
yazılar bu yollarla tebliğ edilemeyecektir. 

13- Tebliğin memur vasıtasıyla yapılması için 
Tebligat Kanunu'nun 2. maddesinde dört durum 
sayılmıştır. Bunlar tebliğin konusu olan olayla 
ilgili kanunlarda özel hüküm bulunması, 
ertelenmesi veya gecikmesi halinde zarar 
doğacağının öngörülmesi ve kanun 
kapsamındaki idarelerden aynı yerde 
bulunanlar arasında veya bu daire ve 

13- Vergi Usul Kanunu'na göre Maliye 
Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur 
vasıtasıyla yaptırmaya yetkilidir. Bunun için ayrı 
bir şart yoktur. Maliye Bakanlığı'nın takdirine 
bırakılmıştır. Memur eliyle yapılacak tebliğde de 
diğer tebliğ esaslarına uyulması gerekmektedir. 
Bu hüküm Tebligat Kanunu'nda yer alan 
düzenlemeden tamamen faklı olduğu için memur 
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müesseselerde bulunan şahıslara tebliğ 
yapılması durumlarıdır. Bu durumların dışında 
tebliğin memur vasıtasıyla yapılması mümkün 
değildir. 

vasıtasıyla tebliğde Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

14- Tebliğ evrakı teslim edilen muhatap imza 
edemeyecek durumda ise sol elinin başparmağı 
bastırılmak suretiyle tebliğ gerçekleştirilir. İki 
elinin de olmadığı durumda kanunun 24. 
maddesi uyarınca tebliğ evrakı kendisine verilir 
ve durum tebliğ mazbatasında açıklanarak hazır 
bulunanlara imza ettirilir.  

14- Tebliğ evrakı teslim edilen muhatabın imza 
edemeyecek durumda olması durumunda Vergi 
Usul Kanunu'nda Tebligat Kanunu'ndaki 
hükmün aynısı düzenlenmiş olmasına karşın 
muhatabın iki elinin de olmaması durumu 
düzenlenmemiştir. Bu durumda Tebligat 
Kanunu'nda yer alan hüküm uygulanmalıdır. 

15- Kanunun 33. maddesinde resmi ve adli tatil 
günlerinde yapılan tebligatın geçerli olduğu 
düzenlenmiştir.  

15- Kanunda tebligatın ne zaman yapılacağına 
ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Resmi ve adli tatil günlerinde yapılan tebligat 
konusunda Tebligat Kanunu hükmü 
uygulanacaktır. Ancak 5604 sayılı Mali Tatil 
İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile her yıl 
temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi 
dahil) malî tatil uygulanacağı ve tatil süresince, 
vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup 
taleplerine yönelik olanlar hariç bilgi isteme 
taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza 
sorumlularına bildirilmeyeceği hüküm altına 
alınmıştır. Ayrıca tatil süresi içinde gerçekleşen 
tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son 
gününden itibaren işlemeye başlayacaktır. 

16- Elektronik ortamda yapılacak tebliğ 
Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesinde 
düzenlenmiştir. Kanun metninde bu yolla 
tebligat yapılmasının zorunlu olduğu kişiler 
belirtilmiştir. Ayrıca tebliğin ne zaman 
yapılmış sayılacağına yer verilmiştir. Maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasların ise 
yönetmelikle belirleneceği hüküm altına 
alınmıştır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı 
tarafından Elektronik Tebligat Yönetmeliği 
hazırlanmıştır. 

16- Elektronik ortamda yapılacak tebliğ Vergi 
Usul Kanunu'nun 107/A maddesinde 
düzenlenmiştir. Kanuna tebliğin ne zaman 
yapılmış sayılacağı konusunda Tebligat 
Kanunu'na paralel bir düzenleme eklenmiştir. 
Ayrıca kanunda elektronik ortamda yapılacak 
tebliğle ilgili her türlü teknik alt yapıyı kurmaya 
veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe 
elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu 
getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ 
yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer 
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkili kılınmıştır. Bakanlık da bu yetkisini 456 
sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
kullanmıştır. 

17- Kanunun 10. maddesinde bilinen adres 
kavramına değinilmiş, tebligatın muhatabın 
bilinen en son adresine yapılması gerektiği 
belirtilmiştir. Bu adrese tebliğ yapılamaması 
durumunda adres kayıt sistemindeki adrese 
tebliğ yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 
Bilinen adreslerin neler olduğu açıkça 
belirtilmemiştir. 

17- Kanunda bilinen adresler tek tek sayılmış, 
tebliğde bu adreslerden tebligat yapacak makama 
en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit 
edilmiş olanın dikkate alınacağı belirtilmiştir. 
Adres kayıt sistemindeki adres bilinen adresler 
arasında açıkça sayılmamış olmakla birlikte, 
yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit 
edilen adreslerin bilinen adres olarak sayılması 
karşısında Vergi Usul Kanunu açısından da adres 
kayıt sistemindeki adresin bilinen adres olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  

18- Tebligat Kanunu'nun 20. maddesinde 
muhatabın geçici olarak başka yere gitmesi 
durumunda tebliğin nasıl yapılacağı 
düzenlenmiştir. Buna göre tebliğ evrakı 
muhatabın geçici olarak başka yere gittiğini 
beyan eden ve kanunda sayılan kişilerden olan 
ilgiliye teslim edilmekte, eğer bu kişi imzadan 

18- Vergi Usul Kanunu'nun 102. maddesinde 
muhatabın geçici olarak başka yere gitmesi 
durumunda tebliğin nasıl gerçekleştirileceği 
hüküm altına alınmıştır. Buna göre muhatap 
geçici olarak başka yere gitmişse bu durum 
tutanak altına alınarak tebliğ evrakı tebligatı 
çıkaran merciye iade olunmakta, uygun süre 
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imtina ederse tebliğ kapıya yapıştırılmak 
suretiyle yapılmaktadır. Kanunda muhatabın 
geçici olarak başka yere gittiğini beyan edecek 
şahıslar tek tek sayılmış ve bunlar arasında 
muhatabın komşusuna yer verilmemiştir. 

sonra yeniden tebliğe çıkarılan evrak yine aynı 
nedenle tebliğ edilemezse ilanen tebliğ cihetine 
gidilmektedir. Muhatabın geçici olarak başka 
yere gittiğine dair bilenen adreste bulunanlar ile 
komşuların beyanının alınabileceği belirtilmiştir. 

19- Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina 
durumunda tebliğin nasıl gerçekleştirileceği 
hususu her iki durum birbirinden ayırt 
edilmeksizin kanunun 21. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre kendisine tebligat 
yapılacak kimse veya muhatap adına tebligat 
yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen 
adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina 
ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o 
yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından 
birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza 
karşılığı teslim eder ve teslim alanın adresini 
ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki 
binanın kapısına yapıştırır. Ayrıca adreste 
bulunmama durumunda tebliğ olunacak 
muhataba keyfiyetin haber verilmesi hususu 
mümkün oldukça en yakın komşularından 
birine, varsa yönetici veya kapıcıya bildirilir. 
Burada ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih 
tebliğ tarihi sayılır. 
       Eğer tebliğe ilişkin gösterilen adres 
muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi ise 
muhatap o adreste hiç oturmamış veya o 
adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ 
memuru tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar 
veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut 
zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında 
teslim eder ve teslim alanın adresini içeren 
ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın 
kapısına yapıştırır. Burada da ihbarnamenin 
kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. 
Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve 
memurları kendilerine teslim edilen evrakı 
kabule mecburdurlar. 
 

19- Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini 
değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması 
halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar 
ve zarf derhal tebliği yaptıran daireye geri 
gönderilir. Muhatabın bilinen adresinin yanlış 
veya değişmiş olması nedeniyle tebliğ edilen 
evrak geri gelirse tebliğ ilan yoluyla yapılır. 
Muhatabın adresinin yanlış veya değişmiş olması 
durumunda iade olunan tebliğ zarfı tekrar tebliğe 
çıkarılmadan ilanen tebliğ edilmektedir. Burada 
tebliğ zarfının iade edilmesi sırasında 
gerçekleştirilecek işlemler komşulardan bir kişi 
veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri 
veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve 
keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılmak ve tarih 
ile imza konulmak suretiyle yapılmalıdır. 
          Kanunda muhatabın tebellüğden imtina 
etmesi durumu ayrı olarak düzenlenmiştir. Buna 
göre muhatabın tebellüğden imtina etmesi 
durumunda tebliğ edilecek evrak önüne 
bırakılmak suretiyle tebliğ edilir. Kanunda 
yalnızca muhatabın tebellüğden imtina 
durumuna yer verilmiş, onun adına tebliğ almaya 
yetkili olanların tebellüğden imtina etmesi 
durumunda ne yapılacağı düzenlenmemiştir. 
Vergi hukuku açısından muhatap dışındaki 
kimselerin tebellüğden imtina etmesinin hukuki 
bir sonucu yoktur. Kanunun 102/3. maddesi 
uyarınca muhatabın adreste bulunmadığını beyan 
eden kişi imzadan imtina ederse tebliği yapan bu 
durumu şerh ve imza ederek tebliğ edilemeyen 
evrak idareye iade olunacaktır. 

20- Tebligat Kanunu uyarınca yapılacak ilanen 
tebliğ kanunun 28 ila 31. maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. Buna göre adresleri meçhul 
olanlara tebligat ilanen yapılacaktır. Adresin 
meçhul olması durumu da tebliğ memuru 
tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh 
verdirilmek suretiyle tespit edilmelidir. İlan 
ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşacağı 
umulan ve varsa tebliği çıkaran merciin 
bulunduğu yerde basılan birer gazetede ve 
ayrıca elektronik ortamda yapılır. Aynı 
zamanda evrak ve ilan sureti tebliği çıkaran 
merciin herkesin kolayca görebileceği bir 
yerine de asılır. Merci tarafından iki ilan 
arasında bir haftadan az süre olmamak şartıyla 
ikinci defa ilan yapılmasına karar verilebilir. 
İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren yedi 
gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar 
veren merci icabına göre 15 günü geçmemek 
şartıyla daha uzun bir süre tayin edebilir. 

20- Vergi Usul Kanunu'nda ilanen tebliğe ilişkin 
Tebligat Kanunu'ndan tamamen farklı ve 
ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Bu açıdan 
ilanen tebliğde bu kanunda yer alan 
düzenlemeler uygulanmalıdır. Kanuna göre 
ilanen tebliğ yoluna muhatabın adresinin hiç 
bilinmemesi, muhatabın adresinin yanlış veya 
değişmiş olması yüzünden tebliğ evrakının geri 
gelmesi, muhatabın geçici olarak adresinden 
başka yere gitmesi nedeniyle tebliğ evrakının iki 
kez geri gelmesi ve başkaca sebeplerden dolayı 
posta yoluyla tebliğ yapılmasına imkân 
bulunamaması durumlarında ilanen tebliğ 
cihetine gidilmektedir.  
        Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak 
ilanın şekli de Tebligat Kanunu'ndaki 
düzenlemelerden tamamen farklıdır. Buna göre 
ilan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan 
koymaya mahsus mahalline asılır ve ilana 
çıkarılır. Tebliğin konusunun miktarına göre de 
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ayrıca yerel veya Türkiye genelinde yayın yapan 
günlük gazetelerden birinde yayımlanır. İlan 
tarihi olarak ilan yazısının askıya çıkarıldığı 
tarihi izleyen onbeşinci gün kabul edilir. 
         İlanda muhatabın ilan tarihinden 
başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama 
müracaat etmesi veya adresini bildirmesi ve 
kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ 
yapılacağı hususları ihtar olunur. Bunun üzerine 
müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere 
posta ile tebliğ yapılır. İlan tarihinden başlayarak 
bir ay içinde ne müracaat yapmış ne de adresini 
bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ 
yapılmış sayılır. 
 

21- Kanunun 32. maddesinde usulüne aykırı 
tebliğin hükmü açıklanmıştır. Buna göre tebliğ 
usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatap 
tebliğden haberdar olmuşsa tebliğ geçerli 
sayılır. Bu durumda tebliğ tarihi olarak 
muhatabın beyan ettiği tarih kabul edilir. 

21- Kanunda tebliğ edilecek belgede hata olması 
durumu düzenlenmiş olmasına karşın tebliğin 
usule aykırılığına ilişkin açıklama yer 
almamıştır. Bu açıdan Tebligat Kanunu'nun 
genel hükümleri arasında yer alan 32. maddesi 
vergilendirmeye ilişkin tebliğlerde de uygulama 
alanı bulacaktır.  
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SONUÇ 

 Tebliğ hukuki bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili 

makamın, mevzuatın öngördüğü şekilde yaptığı bildirim işlemidir. Yargı organı 

tarafından alınan bir kararın veya idari merci tarafından tesis edilen bir işlemin 

muhatabına tebliğ edilmesi, söz konusu işlemden beklenen sonuçların doğmasının 

önkoşuludur. 

 İlgilisine tebliğ ile birlikte artık o işlemin gerekleri yerine getirilmelidir. Eğer 

işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülüyorsa yargı mercilerine başvurmaya ilişkin 

süreler tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Süresinde yargı mercilerine 

başvurulmadığında işlem kesinleşecektir.  

 Tebliğ işleminden beklenen amaç muhatabın hakkında tesis edilen işlemden 

haberdar olmasıdır. Kişilerin haklarında tesis edilen bir işlem veya hukuki durumdan 

haberdar olmaları en temel haklarındandır. Bu nedenle tesis edilen bir işlem 

muhatabına tüm unsurları ile birlikte doğru olarak tebliğ edilmelidir. Hakkında tesis 

edilen işlemden haberdar olan muhatap ya işlemin gereklerini yerine getirecek ya da 

yasal itiraz yollarına başvuracaktır. Yasal itiraz yollarına başvurduğunda kendisini 

tam olarak savunabilmesi için işlemi tüm unsurları ile bilmesi gerekir. Bu açıdan 

tebligat Anayasanın 36. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının 

gerçekleştirilebilmesi açısından büyük önem taşır. İşlemden tüm unsurları ile 

haberdar olamayan muhatap kendisini tam olarak savunamayacağından adil 

yargılanma hakkı kısıtlanmış olacaktır.  

  Tebliğ işlemine bağlanan hukuki sonuçların doğması için tebliğin kanunun 

öngördüğü şekilde yapılması gerekir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu tebliğ işlemlerinin 

nasıl yapılacağını düzenleyen genel kanundur. Adli, idari ve askeri yargı mercileri, 

genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy 

tüzel kişiliği, barolar ve noterler tarafından yapılacak tebliğlerde Tebligat Kanunu 

hükümleri uygulanır. 
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 Tebligat Kanunu'nda tebliği çıkaran mercie göre tebliğler kazai tebligat, idari 

tebligat ve mali tebligat olmak üzere üçe ayrılmıştır. Kazai tebligat adli, idari ve 

askeri yargı mercilerince yapılan tebligattır. Mali tebligat, Sayıştay tarafından 

yapılacak tebligat ve diğer mali tebligat olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kazai ve mali 

tebliğlerin dışında kalan tebligatlar ise idari tebligat olarak tanımlanmıştır. 

 Tebliği çıkaran mercie göre yapılan bu ayrımda "kazai", "idari" ve "Sayıştay 

tarafından yapılacak mali" tebligatlar için Tebligat Kanunu hükümleri 

uygulanacaktır. Ancak Tebligat Kanunu'nun 51. maddesinde,"Sayıştay tarafından 

yapılacak tebliğler dışındaki diğer mali tebliğlerin kendi kanunlarında açıklık 

bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu'nun genel hükümleri uyarınca yapılacağı" 

hüküm altına alınmıştır. Bu hükme göre "mali" tebliğler kendi özel kanunlarında yer 

alan düzenlemeler uyarınca yapılmaktadır. 

Vergilendirmenin önemi nedeniyle mali tebliğlerin yapılmasına ilişkin olarak 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda detaylı hükümlere yer verilmiştir. 1982 

Anayasa'sında vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin ancak kanunla 

düzenlenebileceği belirtilmiştir. Vergi, resim ve harç gibi mali yükümleri düzenleyen 

kanunlar, bu konularda yapılacak tebliğlere ilişkin özel hükümler de getirmiştir.  

 Vergi Usul Kanunu, gümrük idareleri dışında genel bütçeye giren vergi, resim 

ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında 

uygulanır. Tahakkuk fişi dışında vergilendirmeye ilişkin olup hüküm ifade eden tüm 

belge ve yazılar Vergi Usul Kanunu uyarınca tebliğ edilmelidir. Ancak uyuşmazlık 

yargı merciine taşındığında Vergi Mahkemeleri tarafından yapılacak tebliğlerde 

Tebligat Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

 Vergilendirme süreci genel olarak tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil 

aşamalarından oluşmaktadır.  Bir verginin hukuka uygun kesinleşip tahsil 

edilebilmesi için tebliğ aşamasının kanunun öngördüğü usulde yapılması gerekir. 

Usule aykırı bir tebliğ kendinden beklenen sonuçları doğurmayacaktır.  

 Vergi idaresi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle vergi alacağını tespit 

eden tarh işlemi, hukuki sonuçlarını ancak muhatabına usule uygun tebliği ile 

doğuracaktır. Tebliğ edilen tarh işlemine karşı muhatap ya borcunu kabul edip 

ödeme yapacak ya da kendisine tanınan yasal yollara başvuracaktır. Eğer kanunda 

uyuşmazlığın idari yolla çözümü için öngörülen uzlaşma yolu açık bir tarhiyat söz 
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konusu ise muhatap uzlaşma yoluna başvurabilecek veya süresi içerisinde Vergi 

Mahkemeleri nezdinde dava açabilecektir. Süresinde dava açılmaz veya açılan dava 

aleyhe sonuçlanırsa vergi alacağı ödenmesi gereken safhaya geçecektir. Bu aşama 

verginin tahakkuku yani kesinleşmesi aşamasıdır. Tahakkuk eden bir vergi 

alacağının tahsili için de muhatap adına 6183 sayılı AATUHK uyarınca ödeme emri 

düzenlenecektir. 

  Vergi idaresi tarafından tarh edilen bir vergi alacağının kesinleşip ödenmesi 

gereken safhaya geçilebilmesi için muhatabına usule uygun tebliğ edilmesi gerekir. 

Tarh işlemi gibi vergilendirmeye ilişkin olup hüküm ifade eden tüm belge ve yazılar 

da ancak usule uygun olarak tebliğ edildiğinde kendinden beklenen sonuçları 

doğurur. 

 Tarh edilen verginin tebliğ edilip kesinleşmesi üzerine tahsil aşamasında 

AATUHK hükümleri uygulanacaktır. AATUHK’nın 8. maddesinde, aksine hüküm 

bulunmadıkça bu kanun uyarınca yapılacak tebliğlerin Vergi Usul Kanunu 

hükümlerince gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda vergi alacağının tahsil 

aşamasındaki işlemler de muhatabına Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ 

düzenlemeleri uyarınca tebliğ edilecektir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi 

uyuşmazlık yargı mercii olan Vergi Mahkemesine taşındığında mahkeme tarafından 

yapılacak tebliğler Tebligat Kanunu'na göre yapılacaktır. 

 Uygulamada tebliğ vazifesi ile görevli memurlar tarafından hem Tebligat 

Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu uyarınca tebliğ yapılmaktadır. Tebliğ 

işlemlerinde genel kanun Tebligat Kanunu olduğundan kimi durumlarda mali 

tebliğler de Tebligat Kanunu hükümlerince yapılmaktadır. Bu nedenle Vergi Usul 

Kanunu'nda yer alan tebliğ düzenlemeleri iyi bilinmelidir. Bu konuda tebliğ vazifesi 

ile görevli memurlara gerekli eğitimlerin verilmesi, Maliye Bakanlığı ile posta 

teşkilatının ortak çalışma yürütmesi yerinde olacaktır. 

 Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda tebliğ usullerine ilişkin benzer 

düzenlemeler olmakla birlikte her iki kanunun birbirinden tamamen ayrıldığı 

hususlar vardır. Bu farklılıklar her iki kanun hükümlerinin karşılaştırıldığı üçüncü 

bölümde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

 Vergi Usul Kanunu'na göre tebligat dairede veya komisyonda, posta yoluyla 

veya memur vasıtasıyla adreste, ilanen ve elektronik ortamda olmak üzere dört 
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usulde yapılabilir. Vergi Usul Kanunu'na göre posta veya memur eliyle yapılan 

tebliğler muhatabın bilinen adreslerine yapılır. Tebligat Kanunu'nun aksine Vergi 

Usul Kanunu’nda bilinen adresler tek tek sayılmıştır. Kanunda adres kayıt 

sistemindeki adres bilinen adresler arasında sayılmamışsa da uygulamada adres kayıt 

sistemindeki adres de bilinen adresler arasında kabul edilmektedir. Adres kayıt 

sistemindeki adresin bilinen adresler arasında kabul edilip edilemeyeceği konusunda 

tereddüt oluşmaması için Vergi Usul Kanunu’nda açıkça adres kayıt sistemindeki 

adresin de bilinen adresler arasında olduğunun düzenlenmesi gerekir. 

 Kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunamaması durumunda tebligat 

ikametgâhında bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden 

birine yapılır. Hem Tebligat Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu açısından bu şekilde 

tebliğ yapılacak kimselerin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması ve 

bariz bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir. Burada takdir tebliğ memuruna 

bırakılmıştır. Uygulamada yaş farkının miktarına bakılmakta, eğer onsekiz yaşından 

çok küçükse tebliğ geçersiz kabul edilmektedir. Ancak bu konuda daha her iki 

kanunda somut bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Ayrıca kanaatimizce 

kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunamaması durumunda tebligat yapılacak 

kimselerin her iki kanun açısından ortak olarak düzenlenmesi yerinde olacaktır. 

 Vergi Usul Kanunu'nda ikametgâh veya iş yerinde tebliğin nasıl yapılacağı 

düzenlenmesine karşın otel, hastane, fabrika ve okul gibi içine serbestçe girilemeyen 

veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan yerlerde tebliğin nasıl 

yapılacağına ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Buna karşın Tebligat Kanunu'nda 

bu konuda hüküm bulunmaktadır. Eğer böyle bir yerde mali bir tebliğ yapılması 

gerekirse Tebligat Kanunu’ndaki düzenlemeye göre tebliğ yapılabilecektir. Bu 

konuda Vergi Usul Kanunu'na açık düzenleme getirilmelidir. 

 Vergi Usul Kanunu uyarınca posta yoluyla yapılacak tebliğin ilmühaberli 

taahhütlü olarak yapılması gerekir. Tebligat Kanunu'nda uçak, telgraf ve diğer 

vasıtalarla tebligat yapılması öngörülmesine karşın Vergi Usul Kanunu’nda yalnızca 

ilmühaberli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılması öngörülmüştür. Burada Vergi 

Usul Kanunu’nda ilmühaberli taahhüt olarak yapılacağı özellikle belirtildiği için 

Tebligat Kanunu'ndaki hükümlerin uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

Uygulamada bu hususa dikkat edilmesi gerekir. 
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 Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu'nun tebliğ usulleri açısından 

birbirinden ayrıldığı en temel noktalar muhatabın geçici olarak başka yere 

gitmesinden dolayı bulunamaması, tebliğ imkânsızlığı, tebellüğden imtina durumu ve 

ilanen tebliğdir. Her iki kanuna sonradan eklenen elektronik tebliğ usulünü de 

bunlara ekleyebiliriz. Bu konulara ilişkin Vergi Usul Kanunu'nda Tebligat 

Kanunu'nda yer alan düzenlemelerden tamamen farklı düzenlemeler getirilmiştir. 

Uygulamada da en sık bu hususlar üzerinde yanlış yapılmaktadır. Bu açıdan tebliğ 

vazifesi ile görevli memurlara özellikle bu konularda gerekli eğitimler verilmelidir. 

Gerekirse tebliğe çıkarılan her tebliğ zarfına nasıl tebliğ edileceğine ilişkin 

açıklamalar yazılmalıdır. Bu hem uygulayıcılar açısından bir kolaylık sağlayacak ve 

böylece yanlışların önüne geçilecek hem de tebliğin muhatapları açısından bilgi 

sahibi olunmasını sağlayacaktır. 

 Vergi Usul Kanunu'nda usulsüz yapılan tebliğin sonuçları konusunda 

düzenleme yapılmamıştır. Tebligat Kanunu'nda ise tebliğ usulüne aykırı yapılmış 

olsa bile muhatap tebliğden haberdar olmuşsa tebliğin geçerli sayılacağı 

belirtilmiştir. Bu konuda Vergi Usul Kanunu'nda gerekli açık düzenleme 

bulunmadığından Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. Ancak Vergi 

Usul Kanunu'nda bu konuda düzenleme yapılması gerekir. Her iki kanun temel tebliğ 

usulleri açısından birbirinden ayrıldığına göre her iki kanun için usulsüz tebliğ 

konusunda sonuçların ne olacağı da ayrıca düzenlenmelidir.  

 Tüzel kişiliği bulunamayan adi ortaklık ve iş ortaklıklarına yapılacak tebliğe 

ilişkin gerek Tebligat Kanunu'nda gerekse Vergi Usul Kanunu'nda açık hüküm 

bulunmamaktadır. Adi ortaklık ve iş ortaklıkları vergi mükellefi olabildiklerinden 

dolayı bunlara yapılacak tebliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu'nda açık düzenleme 

getirilmesi gerekmektedir.   

 Tüm bu ifade edilenler doğrultusunda, kanunkoyucu tarafından 

vergilendirmeye ilişkin işlemlerin hususiyeti ve önemine binaen tebliğlerine ilişkin 

Vergi Usul Kanunu'nda getirilen düzenlemeler genel olarak yeterli açıklıkta 

bulunmadığından ve hangi durumda Tebligat Kanunu'nun uygulanması gerektiği tam 

olarak saptanamadığından, Vergi Usul Kanunu'nun tebliğe ilişkin düzenlemelerin 

uygulamadaki ihtiyaçlara binaen yeniden kaleme alınması gerekmektedir. Tebliğ 

işlemine ilişkin uygulamada çok farklı hususlar ile karşılaşılması mümkün 

olduğundan kanundaki düzenlemelerin genel ilkeler ile ortaya konulması zordur. Bu 
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nedenle tebliğe ilişkin düzenlemeler daha ayrıntılı ve açık olmalıdır. Kanunun 

uygulanmasında, uygulayıcıların yorumlarına ihtiyaç bırakılmamalıdır. Ayrıca kanun 

çağın yeniliklerine uyumlu hale getirilmelidir. Bu kapsamda elektronik tebligata 

ilişkin gerekli altyapı sağlanıp bu usul etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Elektronik 

tebligat usulü kullanılırken muhatapların durumları da göz önünde bulundurularak 

adil ve hakkaniyetli çözümler getirilmelidir. 
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