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Sirküler No : 2019/57                                                                        13.12.2019, Bursa  

Konu:Adres DeğiĢikliğinde Vergi Dairesi Uygulaması ile Bazı Mükelleflerin Elektronik 

Tebligat Sistemi Kapsamına Alınması  hakkında 

240 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğlerinde;mükelleflerce yapılan adres değişikliği halinde vergi dairesi 

uygulamalarında değişiklik yapılması ve ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir 

vergisi mükellefiyeti bulunanların 1/1/2020 tarihi itibariyle elektronik tebligat sistemi 

kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

A-) Mükelleflerce Yapılan Adres DeğiĢikliğinde Vergi Dairesi Uygulaması: 

-Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verilecektir. 

-Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde 

faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe 

başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni 

adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edilecektir. 

-Elinde bulunan kullanılmamıĢ belgelerini yeni iĢ yerinde kullanmaya devam etmek 

isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını 

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik 

ortamda da yapabileceklerdir. 

-Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam 

edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler 

nev'i ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve 

mükellef tarafından imzalandıktan sonra tutanağın bir örneği mükellefe verilecektir. 

Mükelleflerin bu başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden 

elektronik ortamda yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak 

düzenlenmez. 

-Yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle terkin işleminin tamamlandığı günü takip eden 

iş günü “Nakil Giden Mükellefler Listesi” eski vergi dairesi sisteminde yer alır. 

-Eski vergi dairesinin sisteminde yer alan Nakil Giden Mükellefler Listesi müdür yardımcısı 

veya şef tarafından kontrol edilecek ve en geç izleyen 2 iş günü içerisinde ilgili memura sevk 

edilir. 

-Memur tarafından en geç 5 iş günü içerisinde, Nakil Giden Mükellefler Listesinde yer alan 

mükellefler tarafından 1/4/2005 tarihinden önce bastırılmış belgeler kontrol edilecek ve söz 

konusu tarihten önce bastırılmış belgelerin bulunması hâlinde, bu belgelere ilişkin olarak 

anlaşmalı matbaalar veya noterlerden gelen bilgi formlarına göre sisteme bilgi girişi yapılır. 

 

http://www.ihsanakarymm.com/
https://ivd.gib.gov.tr/


B-) Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınması 

 -Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat 

sistemini kullanmaya başlayacaktır. 

-Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat 

sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-

posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı 

gönderilebilir. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaĢmamıĢ 

olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 

-Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması 

durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda 

tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, 

bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi 

yapılacaktır. 

-Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri), elektronik tebligat sistemine 

teknolojik uyum çalışmaları tamamlandığından, elektronik tebligat uygulamasına 1/1/2020 

tarihi itibarıyla baĢlanılacak olup, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve 

elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi 

mükelleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar  Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vermeleri 

gerekmektedir. 

Bilgilerinize Sunulur. Saygılarımızla  
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“Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup konu 

hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi önerilir.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


