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510 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE İŞYERİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE 
VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİNE YÖNELİK KOLAYLIK SAĞLANMIŞTIR 

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “510 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği” ile;  

İşyeri adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmesinin yeterli 
olmasına,  
Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesine ilişkin terk 
işlemlerinin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilmesine ve 
Belgelerin kullanılmaya devam edilmesi için vergi dairesinde tutanak tutulması 
zorunluluğunun kaldırılmasına  

yönelik düzenlemeler yapılmış ve böylelikle, işyeri adres değişikliğinde vergi dairesi nakil 
işlemlerinin kolaylaştırılması ve bu işlemlere ait süreçlerin kısaltılması sağlanmıştır.  

Bu çerçevede, 28.06.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği’nin “B-İş Yeri Değişikliği Ve Nakil İşlemleri” başlıklı bölümünde aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır:  

Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim önceki düzenlemeden farklı olarak 
sadece yeni vergi dairesine verilecektir. Buna göre, iş yeri değişikliğine ilişkin olarak eski 
vergi dairesine yapılması gereken bir bildirim bulunmamaktadır.  

Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi yeni vergi dairesine vermesi üzerine, 
eskiden olduğu gibi, vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde 
yoklama yapılacaktır. Ancak yoklamanın sonucunun mükellefin bağlı olduğu yeni vergi 
dairesince eski vergi dairesine bildirilme zorunluluğu ile mükellefin vergilendirmesine 
yönelik bilgilerin istenilmesi/gönderilmesi uygulaması kaldırılmıştır.  

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. Dolayısıyla, eski vergi dairesi mükellefiyetin terkini için eski vergi 
dairesinden yazı/bildirim gelmesini beklemeyecektir.  



 
 

 

 

 Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek 
isteyen mükellefler için dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilmelerinin yanında 
başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) 
sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilmesi de mümkün kılınmıştır. Buna göre, söz 
konusu başvurunun İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda 
yapılması hâlinde kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir. 

 
 Adres değişikliğine ilişkin bildirimin yeni vergi dairesine verildiği takdirde, yeni vergi 

dairesince mükelleflerden onaylı nüfus cüzdanı örneği istenilmesi uygulaması da 
kaldırılmıştır.  

 
Yapılan değişiklikle birlikte, nakil işlemlerine ilişkin olarak ilgili mükellefler tarafından yapılan 
işlemler azaltılarak bu işlemlerin mükellefin bağlı bulunduğu eski ve yeni vergi daireleri 
tarafından talebe gerek kalmaksızın doğrudan takip edilmesi yöntemine geçilmiştir.  
 
Buna göre, 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 01.04.2005 tarihinden önce bastırılmış belgelerin bulunup bulunmadığı 
kontrol edilecek ve söz konusu tarihten önce bastırılmış belgelerin bulunması halinde, bu 
belgelere ilişkin olarak anlaşmalı matbaalar veya noterlerden gelen bilgi formlarına göre sisteme 
bilgi girişi yapılacaktır. 
 

   Saygılarımızla. 


