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VERGİ USUL YASASI 

(27/1977, 13/1980, 24/2015 ve 50/2017 Sayılı Yasalar) 
Madde 51A A ltınd a Yapılan Tüzük 

Kuzey K ıbrı s Türk Cumhuriyet i Bakanlar Kurulu , Vergi Usul 
Yasası'nın 51A maddesinin (2) ' nci fıkra s ının kendisine verdi ği yetkiye 
dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

1. Bu Tüzük, Elektronik Tebliğe İli şki n Kura llar Tüzüğü olarak 
isimlendirilir. 

2. 

3. 

4. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; 
"Bakanlık" Maliye işleri il e görevl i Bakanlığ ı anlatır. 

"Daire" Ge li r ve Vergi daires ini anlatır. 
"Entegrasyon" İnternet Vergi Dairesinin farklı sistemlerl e uyumlu bir 
şekilde ça lı şabilmes ini an l atır. 

"İnternet Vergi Dairesi" Dairenin, İnternet aracılığıyla vergi 
i ş lemlerinin takip edilmesi, borcun sorgu l anması, ödenmesi, beyanname 
s unulması , elektronik fatura düzenlenmesi gib i sunacağı hizmetler için 
aktif olarak kul !andığı platformu anlat ı r. 

"İnternet Vergi Dairesi Kullanıcısı" Yük ümlü olsun ya da o lmasın 
Daireye başvuranlara veril en kişiye özgü vergi kimlik numa ras ı il e 
İnternet aracılığı y l a sunulan hizmetlerden yara rl a n anları anlatır. 

"Muhatap" Elektron ik ortamdaki teb li ğin a lıcı s ı gerçek veya tüzel 
ki şiy i anlatır. 

"Şifreli Elektronik Hizmetler" Dairenin, k i ş i ye özgü vergi kimlik 
numarası ile İnternet Vergi Dairesi aracı I ı ğ ı y l a sunacağ ı hizmetl eri 
an l at ır. 

"Yasa" Vergi Usul Yasasın ı anlat ır. 

"Yükümlü" Yasaya göre vergi ödemekle borçlu gerçek veya tüzel 
kişileri anlatır. 

Bu Tüzüğün amacı; elektronik ortamdaki tebliğe ili şkin usul ve esas ları 

düzen lemektir. 

Bu Tüzük; elektronik ortamda Daire tarafından muhatabına yapılacak 
elektronik tebli ğe ili şkin kuralları kapsar. 

İKİNCİ KISIM 
Elektronik Tebliğ Uygulamasına İlişkin Kurallar 

5. ( 1) Elektronik Tebliğ, Daire tarafınd an Yasaya ve bu Tüzüğe uygun 
olarak muhatabına elektronik ortamda yap ılan teb li ğdir. 

(2) Bu Tüzük kuralları u yarınca elektron ik tebliğ yapmaya yetkili 
makam Dairedir. 

(3) Elektron ik tebliğ, Yasa u yarı nca yap ılmas ı öngörülen tebligat 
yöntemlerinden bir tanes idir. Dairenin Yasada düzenlenen teb li ğ 
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Elektronik 
Teb li ğin 

Muhatapları 

Elek.'1ronik 
Tebliğ Adresi 

6. 

7. 

yö ntemlerinden i stediğin e başvurma hakkı ile bunlara ilişkin 
kurallar saklıdır. 

(4) Elektronik tebliğ, Dairenin in ternet Vergi Dairesi aracıl ığı y l a 
yapacağ ı şifrel i elektronik hi zmetl erinden biridir. 

Usulüne uygun olarak İnternet Vergi Dairesi kullanıcısı olan yükümlüler 
ve/veya yükü mlüler tarafınd an yetkil end irilen temsil ciler, elektronik 
tebligat almaya yetkili mulı ataplardır. Birden faz la muhatab ın bulunduğu 
durumlarda veya tüzel kişilerin birden fazla rnlidür veya temsilcisinin 
bulunduğu durumlarda tebliğin bunlardan birisine yapı lmas ı yeterlidir. 

Yükümlüye bu Tüzük kuralları uyarınca elektronik tebliğ yap ılacak olan 
yasal adres yükümlünün İntern et Vergi Da ires inde kayıt lı bulunan 
adresidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Dairenin Görev, Yetki ve Sorumlu luklarına ve Muhatabın Yükümlülüklerine 

Dairenin Görev, 
Yetk i ve 
Sorumlulukları 

8. 

tvluhatabın 9. 
Yükümlülükleri 

İlişkin Kurallar 
( 1) Daire, vergilendirmeye ve yürütmek le yükümlü olduğu tüm 

görevlere ili şkin muhatabına teb li ğ etmekle yükümlü o ldu ğu belge 
ve yaz ıl ar için , Yasada dü zenlenen yöntem ler sak lı kalmak 
kayd ı yla elektronik tebliğ yöntemini ku ll anab ilir. 

(2) Daire tarafından yap ılacak elektronik tebligat ı n içeriğine göre ilgili 
yasalarla belirlenmiş süreler içerisinde ya pılır. 

(3) Tebliğ ed il ecek belgeler elektron ik olarak hazır l a nır ve elektronik 
imza kullanılarak oluşturulur. 

(4) Tebliğ ed ilmek üzere haz ırl a n an ve elektron ik olarak imza lanan 

(5) 
(6) 
(7) 

belgelerin güven liği ile sak l anmas ı Daire tarafından sağ l anır . 
Daire, kişisel verilerin korunmasından sorum ludur. 
Entegrasyon, tes lim ve bilgilendirme Daire tarafından sağ l a nır. 
Daire, elektronik tebliğin muhataba gönderi ldi ğ i ve/veya 
görüldüğü tarihin kayıtlarını elektronik ortamda tutar. 

(8) Elektronik tebliğin, muhatabından kaynaklanmaya n zorun lu bir 
sebeple yap ıl amadığ ı durumlarda Yasadaki diğer yö ntemler le 
tebliğ yap ılır. 

(9) Tebligatın , elektronik oı1amda etkin, hı z lı , verimli ve güvenli bir 
şek ilde muhataba ul aşab ilmesi için kull a nı cıların sahip olması 
gereken teknik kriterlere i li şkin usul ve esasları Daire belirler. Bu 
usul ve esas lar İnternet Vergi Dairesi arac ılı ğıy la muhataplarına 
duyurulur. 

( 1) Usulüne uygun olarak yapılan elektronik tebliğin doğurduğu 
hukuki sonuçlar Yasada diğer teb l iğ yöntem lerine ilişkin 
düzenlenen huku ki sonuçlar gib idir. Daire tarafından yap ılan 
elektronik tebligata er i ş imin sağlanmadığını ispat yük ü 
ımıhataptad ır. 
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(2) Kendisine elektronik tebligat yapılacak muhatap, tebliği kabulden 
kaçınamaz. 

(3) Muhatap, elektronik tebligatın içeriğinde yer alan bildirimleri 
usulüne uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür. 

(4) Daire tarafından elektronik tebliğ yöntemiyle tebliğ edilen 
belgeler, muhatabın tebligatı elektronik ortamda görlintülediği 

tarih itibariyle tebliğ edilmiş kabul edilir. 
Ancak, Muhatabın İnternet Vergi Dairesine giriş yapmamış olması 
ve/veya elektronik tebligatı görlintülememiş olması tebliğin 

geçerliliğini etkilemez. Daire tarafından elektronik tebliğin 

muhatabına gönderildiği günden itibaren onuncu gün sonunda 
tebligatın usulüne uygun olarak yapıldığı kabul edilir ve o gün 
itibariyle yasal işlem görür. 

(5) İnternet vergi Dairesinin kullanımında, İnternet vergi dairesi 
kullanıcısından kaynaklanan sisteme erişimi engelleyen herhangi 
bir geçerli sebebin varlığı halinde, muhatabın yaşanan sorunu Uç iş 
günü içerisinde Daireye bildirmesi gerekmektedir. Bu durumda 
Daire tarafından yapılan elektronik tebligat kullanıcının erişiminin 
imkansız olması sebebiyle hukuki sonuç doğurmaz. Tebligat, 
Dairenin Yasada belirlediği diğer tebliğ yöntemleri ile yenilenir. 

(6) (A) Tarafına hatalı tebligat yapılan kullanıcı elektronik tebliğin 
muhatabı olmadığına ilişkin itirazı tebligatın görüldüğü 

günden itibaren en geç yedinci gün mesai bitimine kadar 
Daireye bildirmekle yükümlüdür. 

(B) Muhatapta hata olması sebebiyle Daire tarafından 

gönderilen tebligat hukuki sonuç doğurmaz ancak kullanıcı 
bildirim yükümlülüğüne uymadığından Yasada belirlenen 
ikinci derece usulsüzlük fiili işlemiş kabul edilir ve 
hakkında Yasada belirlenen usulsüzlük cezası uygulaııır. 

(7) Yükümlü, temsilcisinin temsil yetkisini sonlandırdığı takdirde 
durumu Daireye bildirmekle yükümllidür. Yetkinin sona erdiğine 
ilişkin bildirimin Daireye yapılacağı güne kadar yapılan elektronik 
tebliğler usulüne uygun olarak yapılmış sayılır ve tlinı hukuki 
sonuçlarını doğurur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son Kurallar 

Yürütme Yetkisi 10. Bu Tüzük, Maliye işleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 

Yürürlüğe Giriş l l. Bu Tüzük, Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 
girer. 
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