
 
 

        Tarih & Sayı : 23/12/2019_013 
 
Yasal Mevzuat   : Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik 
Yapılması ve Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler 
Yayımlandı. 

         

Resmi Gazete Tarih & Sayı : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Sıra No: 510) ile değişiklik yapılmıştır ve  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) yayımlanmıştır. 

           
 
KONU ÖZET   :          
 Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mükelleflerin 
Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler Yayımlandı. 

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 

• Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 
510) ile mükelleflerce yapılan adres değişikliği halinde vergi dairesi uygulamalarında değişiklik 
yapılmıştır, 

• Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) 
ile mal müdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden 
gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye 
tabi olmayan çiftçiler hariç) 1/1/2020 tarihi itibariyle elektronik tebligat sistemi kapsamına 
alınmışlardır. 
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1) Mükelleflerce Yapılan Adres Değişikliği 

Halinde Vergi Dairesi Uygulamalarında 
Değişiklikler 
 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 
240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Sıra No: 510) ile yapılan değişikler özetle 
aşağıdaki gibidir:  
 

• 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 kullanılmamış belgelerini yeni iş  

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 
düzenlenmeyecektir. 
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• Yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle terkin 

işleminin tamamlandığı günü takip eden iş günü 
“Nakil Giden Mükellefler Listesi” eski vergi dairesi 
sisteminde yer alacaktır. 

 
• 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 edilecektir. 

 
• İlgili memur tarafından en geç 5 iş günü içerisinde, 

Nakil Giden Mükellefler Listesinde yer alan 
mükellefler tarafından 1/4/2005 tarihinden önce 
bastırılmış belgelerin bulunup bulunmadığı 
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 yapılacaktır. 

 
 
 

2) Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi 
Kapsamına Alınması 

 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) ile 
yapılan değişikliler özetle aşağıdaki gibidir: 
 

 
• 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 ulaşmamış 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 kullanılmadan Kanunun 
93 üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer 
tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır. 

 
• Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1/1/2020 

tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini 
kullanmaya başlayacaktır. 
 

• Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal 
müdürlükleri), elektronik tebligat sistemine 
teknolojik uyum çalışmaları tamamlandığından, 
elektronik tebligat uygulamasına 1/1/2020 tarihi 
itibarıyla başlanılacak olup, bağlı vergi dairesi 
müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik 
tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar 
ve gelir vergisi mükelleflerinin 31/12/2019 tarihine 
kadar örnekleri bu Tebliğ ekinde yer alan Elektronik 
Tebligat Talep Bildirimini vermeleri gerekmektedir. 
 
 
 
 
  
 


