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Konu: 485 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 17 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.  

Özet: 17 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 485 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 

(VUK) Genel Tebliği ile 7061 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanununda gerçekleştirilen değişikliklerle 

ilgili açıklamalar yapılmıştır.7061 sayılı Kanun ile değişik VUK’un 101. maddesi uyarınca bilinen 

adresler aşağıdaki gibidir. 

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,  

 2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla 

tespit edilen işyeri adresleri,  

 3. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim 

yeri adresi.  

Bilinen işyeri adreslerinden tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca 

tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.  

 Tebliğ yapılacak olanların adreste bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta 

memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilir. Bu durumda kapıya pusula 

yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilir. Bu takdirde tebliğ;  

 - Gerçek kişilerde kendisinin,  

 - Tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin,  

 - Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi 

birinin  

adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.  

 7061 sayılı Kanun’la muhatabın bilinen işyeri adresinde tebliğ yapılamaması halinde, muhatabın 

adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi olmaması durumu ilanen tebliğ yapılacak haller 

arasına eklenmiştir.  
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 7061 sayılı Kanun ile mükelleflerin yerleşim yeri adresi değişikliklerini vergi dairesine bildirme 

zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, işyeri adreslerini değiştiren mükelleflerin yeni işyeri 

adreslerini vergi dairesine bildirme mecburiyeti devam etmektedir.  

 Tebliğe elverişli elektronik adresi bulunanlara tebligatlar elektronik ortamda yapılmaya devam 

edilecektir.  

 485 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

485 sıra numaralı VUK Genel Tebliğine bu adresten ulaşmak 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. 
 

 

 

 

http://www.gib.gov.tr/node/126185

