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Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetler ve yapılan işlemlerin sonuçlarının 

ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla geliştirilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanıma 

açılmıştır.  

Özet: 28/02/2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 492 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinde; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin 

elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir 

şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin 

elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine 

elektronik ortamda sunulması amacıyla geliştirilen İnteraktif Vergi Dairesi’ne ilişkin açıklamalar 

yapılmıştır.  

 

28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 492 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği’yle; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi (Sistem) 

uygulamasının usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

Bu uygulamadan; 28 Şubat 2018 tarihinden önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, e–Devlet şifresi 

bulunan ve bu Tebliğ kapsamında şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir. 

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi kullanmak isteyen fakat daha önce şifre edinmemiş olan gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından şifre başvurusu bu sistem üzerinden yapılabilir. Dileyen mükellefler Tebliğ 

ekinde yer alan formu doldurmak suretiyle vergi dairesine başvurarak da şifre temin edebilirler. 

Aşağıdaki işlemler isteğe bağlı olarak İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 

 Borç ödeme, 

 e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması, 

 Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesi (Cezalarda indirim) kapsamında vergi ziyaı, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması, 

 Uzlaşma talebinde bulunulması, 

 Mükellefiyet durum yazısı alınması, 

 Borç durum yazısı talebinde bulunulması, 

 Özelge talep edilmesi, 

 İşe başlama bildiriminde bulunulması, 

 Adres değişikliği bildiriminde bulunulması, 

 İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde 
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bulunulması, 

 İşi bırakma bildiriminde bulunulması, 

 İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması, 

 Tecil talebinde bulunulması, 

 Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması, 

 Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi, 

 Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,  

 Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler. 

 

Yukarıdaki belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca bu 

belgeler için ilgili vergi dairesine posta yoluyla veya elden başvuru şartı da aranmamaktadır. 

Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin internet veya mobil uygulama üzerinden 

alınması aşamasında, kişilerin sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifre, sistem 

tarafından doğrulandıktan sonra işlemler gerçekleştirilebilecektir. 

492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, yayım tarihi olan 28 Şubat 2018 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

İnteraktif Vergi Dairesine  https://ivd.gib.gov.tr  adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 

 

492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine bu adresten ulaşılması mümkün 

bulunmaktadır. 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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