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Vergi mükelleflerine bugüne kadar yazılı olarak yapılan tebligatların yılbaşı iti-
bariyle artık elektronik ortamda iletileceğini söyleyen Bursa Vergi Dairesi Baş-
kanlığı Grup Müdürü Nazmi Saraçoğlu, “Elektronik tebliğ, beşinci gün sonunda 
okunmasa da mükellefe ulaşmış sayılacak” dedi. 
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Nazmi Saraçoğlu’nun sunumunda, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası’nın (BSMMMO) BAOB Yerleşkesi’ndeki hizmet binasında, 1 Ocak tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan elektronik 
tebligat (e-tebligat) sistemi hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. BSMMMO üyelerine yönelik düzenlenen seminerin açılış 
konuşmasını Oda Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez yaptı. Oda etkinlikleri hakkında bilgilendirme yaparak konuşmasına başlayan 
BSMMMO Başkanı Sönmez, “Özellikle, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde artık resmi işlemlerin önemli bir kısmı da yeni tekno-
lojilere entegre oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2016 tarihinin önemine vurgu yapmakta fayda var. Zira Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresin e sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. 
Gelir Vergisi mükelleflerinin de 1 Ocak 2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimi’ni Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfa-
sındaki internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekiyor. 
BSMMMO olarak temennimiz, sisteme kademeli olarak geçişin sağlanması yönündedir. Uygulamanın önce kurumsal firmalar, daha 
sonra ise küçük esnaflar için yürürlüğe girmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyim” dedi. 

SÜRE UZATIMI OLACAK MI
“Bununla birlikte, yeni nesil yazar kasaların da 1 Ocak 2016 tarihinde kullanılmaya başlanması zorunluluğu var” diyen Ahmet Hikmet 
Sönmez, konu ile ilgili esnaf odalarının, ticaret odalarının  ve akademik odaların alt yapı hazırlığının henüz tamamlanamadığını bu 
sebeple süre uzatımı yönünde talepler olduğunu belirterek, “Eğer sürenin uzatılması yönünde karar alınır ise bunun en yakın zaman-
da duyurulmasını bekliyoruz” diye konuştu. Bu sürecin maddi külfet getireceğine de dikkat çeken Sönmez, “Hali hazırda kullanılan ve 
ömrünü tamamlamamış yazar kasaların bir kenara bırakılmasının Türkiye ekonomisi açısından da bir zarar olduğunu düşünüyoruz” 
şeklinde konuştu.



KAĞIT ORTAMINDA MÜRACAAT GEREKİYOR
Sönmez’in açılış konuşmasının ardından ise sunumunu yapmak üzere, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Nazmi Sara-
çoğlu söz alarak, e-tebligat sistemini, vergi daireleri tarafından düzenlenen evrakın Gelir İdaresi Başkanlığı’nca elektronik ortamda 
tebliğ edilmesi olarak tanımladı. Sistemin Kurumlar Vergisi mükellefleri ile Gelir Vergisi mükelleflerinden zirai,  ticari ve mesleki 
kazanç sahiplerini (basit usulde tespit edilenlerle, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) kapsadığını belirten Saraçoğlu, 
şöyle konuştu: “Kurumlar Vergisi mükelleflerimizin bizzat vergi dairesine kağıt ortamında müracaatı gerekiyor. Gelir Vergisi mükel-
lefleri ise internet vergi dairesi aracılığı ile de bu sisteme dahil olabilirler.” 

SİSTEME GİRMEYENE CEZA VAR!
Sisteme girmeyenlere ceza kesileceğini anlatan Saraçoğlu, “1’inci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı bin 375 lira, 2’nci sınıf 
tüccarlar ve defter tutan çiftçiler ise 700 lira ödemekle yükümlü olacaklar” diye konuştu. Sisteme başvurmayanlar için de Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından kendilerine bir e-tebligat adresi oluşturulduğunu dile getiren Saraçoğlu, “Her koşulda sisteme dahil oluyorsu-
nuz. Bu adresin oluşturulduğunun bilgisi de mükellefe veriliyor” dedi. Saraçoğlu, e-tebligat kapsamında elektronik güvenli imzayı 
içeren bir belge iletildiğini de kaydederek, “Elektronik tebligat adreslerine tebligat yapıldığını kayıtlı mail ve cep telefonlarına mesaj 
yoluyla bilgisini iletiyoruz” diye konuştu.

BAŞVURU ORANI YÜZDE 30 
E-tebligat’ın birçok yarar sağlayacağının altını çizen Saraçoğlu, “Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, artık saniyeler içinde 
gerçekleştirilecek. Bu sistemle kağıt tasarrufundan faydalanmak, tebliğ edilen evrağın güvenilirliğini artırmak amaçlanıyor” dedi. 
Saraçoğlu, mükellef sayılarının yüzde 30’unun şimdiye kadar sisteme başvurduğunu da ifade ederek, “Günden güne sayı artıyor. 
Seminerlerle bu işe ivme kazandırmak istiyoruz” diye konuştu. Soru-cevap bölümü ile devam eden seminerin sonunda BSMMMO 
Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Nazmi Saraçoğlu’na günün anısına plaket takdim etti. 


