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1.GĠRĠġ 

İnteraktif Vergi Dairesi projesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan 

hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin 

mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, 

rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan 

işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda gösterilmesi, elektronik ortamda 

olmayan hizmetlerin basit ve işlevsel bir yaklaşımla elektronik ortama taşınması 

amaçlanmaktadır. Proje yasal dayanağını 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci 

maddesinden almakla beraber usul ve esaslar hakkında 292 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği proje açılış tarihi 28.02.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Ayrıca GİB birimlerinin görev tanımları içerisinde yer alan işlemlerin internet sayfası 

üzerinden başlatılması ve sonlandırılmasını kapsayacak şekilde yürütülebilmesi, mükellefiyeti 

olsun olmasın tüm kullanıcılarla anında iletişim kurularak vergisel işlemlerde kolaylık, hız ve 

etkinlik sağlanarak tüm gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine sunulan hizmetlerden 

yararlanabilmesi hedeflenmektedir. 

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

2.LOGĠN ĠġLEMLERĠ 

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; hâlihazırda kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, 

e–Devlet şifresi bulunan, https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen gerçek ve tüzel 

kişiler yararlanabilmektedir. 

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapabilmek için Kullanıcı Girişi kısmına T.C. Kimlik 

No/Vergi No/Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgisi alanları doldurulduktan sonra 

https://ivd.gib.gov.tr/
https://ivd.gib.gov.tr/
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 alanına tıklanır ve sisteme giriş sağlanarak ana sayfa ekranına 

geçiş yapılır. 

Önceden edinilmiş olan İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan sistemi, Defter Beyan 

Sistemi veya E-Beyanname sistemi şifreniz var ise sisteme kayıt olmanıza gerek 

bulunmaksızın şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. 

2.1 Kayıt Ol 

Şifre gerçek ve tüzel kişilerce hem https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hem de vergi 

dairesinden alınabilir. Sistem üzerinden ilk defa kullanıcı kodu ve şifre alınacak ise 

 alanından kullanıcı kodu, şifre ve parola bilgileri oluşturulur. 

 

Açılan sayfada Gerçek Kişi Kayıt İşlemleri ve Tüzel Kişi Kayıt İşlemleri adımları yer 

alır. 

 

https://ivd.gib.gov.tr/
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 alanında İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyen gerçek 

kişiler şifre edinebilmektedir. Gerçek kişilerin kimlik bilgileri MERNİS ( Merkezi Nüfus 

İdare Sistemi) kayıtlarından doğrulanmaktadır. Açılan ekranda gerçek kişiye ait TC Kimlik 

Numarası, Doğum Tarihi, Anne Kızlık Soyadının 1. ve 2. harfleri, Anne, Baba, Eş veya 

Çocuğuna ait TC Kimlik Numarası ve ilgili alanda bulunan Güvenlik Kodu bilgilerinin girişi 

yapılarak  butonuna tıklanır. Gelen adımda İnteraktif Vergi Dairesi 

şifre taahhütnamesi okunarak  butonu tıklanır.  

 

Açılan ekranda şifre belirlenerek cep telefonu bilgisi girilir ve  butonuna 

tıklanır. 
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Girilen cep telefonu numarasına SMS onayı için şifre gönderilir.  

 

 

Gönderilen şifre SMS Onay Kodu alanına girilerek  butonuna 

tıklanır.  
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Yeni açılan pencerede kullanıcı kodu ve parola bilgileri gösterilir. Bu bilgiler ve 

belirlemiş olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapılır. 

 

Kayıt ol sekmesinin ikinci adımında yer alan  alanında İnteraktif 

Vergi Dairesini kullanmak isteyen tüzel kişiler kanuni temsilcileri aracılığı ile şifre 

edinebilmektedir. Tüzel kişilerin kanuni temsilcileri bilgileri MERSİS ( Merkezi Sicil Kayıt 

Sistemi) kayıtlarından doğrulanmaktadır. Açılan ekranda tüzel kişiye ait Vergi Kimlik 

Numarası ve Kanuni Temsilcinin TC Kimlik No bilgileri girilir.  butonu 

tıklanarak işleme devam edilir.  
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Gelen adımda İnteraktif Vergi Dairesi şifre taahhütnamesi yer alır ilgili taahhütname 

okunarak  alanı tıklanır.  

 

 

Kayıt ol ekranı açılır tüzel kişinin kanuni temsilcisine ait Doğum Tarihi, Anne Kızlık 

Soyadının 1.ve 2. harfleri, Anne, Baba, Eş veya Çocuğunuza ait TCKN ve Güvenlik Kodu 

bilgilerinin girişi yapılarak  alanı tıklanır. 
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Mükellefin cep telefon bilgileri kayıtlı ise,   butonu ile devam edilir. 

 

 

Gönderilen şifre SMS Onay Kodu alanına girilerek  butonuna tıklanır.  

Yeni açılan pencerede kullanıcı kodu ve parola bilgileri gösterilir. Bu bilgiler ve 

kullanıcının belirlemiş olduğu şifre ile sisteme giriş yapılır. 
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Kullanıcı ilk kez şifre alacak ise ek olarak açılan ekranda şifre belirlenerek cep 

telefonu bilgisi girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Tüzel kişi kayıt olduğuna dair kullanıcı kodu, şifre ve parola bilgilerinin yer aldığı kayıt 

ol ekranında  butonu tıklanarak işlem tamamlanır. 
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2.2 ġifremi Unuttum 

Şifrenin unutulması durumunda,  butonu tıklanır. 

 

 

Açılan ekranda TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Anne Kızlık Soyadının 1. ve 2. 

harfleri, Anne, Baba, Eş veya Çocuğuna ait TC Kimlik Numarası ve ilgili alanda bulunan 

Güvenlik Kodu yazılarak  butonuna tıklanır.  

 

Yeni şifre sistemde kayıtlı cep telefonu numaranıza SMS olarak gönderilir. Yeni 

oluşturulan şifrenizi değiştirmek için sisteme giriş yaparak ana sayfa ekranında sağ üst 
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köşesinde Ad Soyad/Unvan alanının üzerine gelindiğinde açılan Şifre Değiştir tıklanarak 

değiştirilebilir. (Şifre Değiştir başlığından ilgili alana ait açıklamaya ulaşılır.) 

 

2.3 e-Devlet ġifresi ile GiriĢ 

Sisteme e-Devlet şifresi ile giriş yapılmak istendiğinde  

butonu tıklanarak e-Devlet sayfasından giriş yapılır. İlk defa giriş yapıldığında taahhütname 

okunarak   alanı tıklanır ve sisteme giriş sağlanır. 
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3.ġĠFRESĠZ ĠġLEMLER 

 İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden T.C. Kimlik No/Vergi No/Kullanıcı Kodu ve Şifre 

bilgisi alanlarından giriş yapılmadan ilgili adımlarda işlem yapılır. 

 

3.1 Hızlı Ödeme ĠĢlemleri 

MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme, Tecilli Borç Ödeme, Belge Numarası ile Ödeme 

ve Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Ödeme alanları için kullanıcı kodu ve şifre giriş işlemleri 

yapılmaksızın ilgili alanlardan işlem gerçekleştirilir. 

3.1.1 MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme 

MTV ve trafik para cezası ödeme işlemleri için  butonu tıklanarak 

açılan ekranda yer alan T.C./Vergi Kimlik Numarası, Plaka, Özel Plaka ve Güvenlik Kodu 

alanlarının girişi yapılarak   butonu tıklanır.

 



17 
 

Açılan ekranda  alanı karşılar. İlgili alanda Kişisel Bilgiler, Araç 

Bilgileri ve Tescil Vergi Dairesi Bilgileri yer alır. 

 

 alanında borca ilişkin Vergi Türü, Dönem, Taksit, Vade Tarihi, 

Tahakkuk, Borç, Gecikme Zammı, Toplam Borç ve Ödenen Miktar alanları yer alır. Ödeme 

yapmak istediğiniz borçlarınız için seçiniz alanından ilgili borç için kutucuk işaretlenerek 

 butonu tıklanır gelen onay mesajına Evet/Hayır tıklanarak devam edilir.   
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 butonuna tıklanması halinde GİB ödeme ekranı açılır. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 
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Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 

 alanında Trafik Para Cezasına ilişkin Vergi Türü, Tutanak Tarihi, 

Tahakkuk Fiş No, Seri/Sıra No, Tebliğ Tarihi, Ceza Tutarı, Kat/Ceza/Faiz ve Toplam Ceza 

alanları yer alır. Ödeme yapmak istediğiniz cezalarınız için seçiniz alanından ilgili borç için 

kutucuk işaretlenerek  butonu tıklanır gelen onay mesajına Evet/Hayır işaretlenerek 

devam edilir.  

 

                          

 butonuna tıklanması halinde GİB ödeme ekranı açılır. 
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Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir.  



21 
 

 alanından ödemiş olduğunuz tahsilat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

 ceza bilgileri alanında sorgulama sonucu ödemek 

istediğiniz Trafik Cezasına ilişkin bilgiler listelenmiyor ise, Beyanlı Trafik Cezası Ödeme 

seçeneğini ile ödeme yapılabilir. İlgili alanlar doldurularak   butonu ile ödenecek 

tutar,  butonu ile ilgili ödeme adımları,  butonu ile girilen bilgilerin 

temizleme işlemi gerçekleştirilir. 

  

Başkası adına beyanlı trafik para cezası ödemek istiyorum alanı işaretlenerek Soyad, Ad, 

T.C Kimlik No ve Vergi Kimlik No alanları da başkası adına doldurularak  

butonu ile ödenecek tutar,  butonu ile ilgili ödeme adımları,  butonu ile 

girilen bilgilerin temizleme işlemi gerçekleştirilir. 

Ödeme işlemi için  butonu tıklanır, GİB ödeme ekranı açılır. 
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Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

  

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 
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MTV ve Trafik Cezası Ödeme alanından “Yabancı plaka ile sorgulama yapmak 

istiyorum.” alanından yabancı plakaya ait sorgulama yapılır. 

 

 “Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum.” alanı işaretlenerek açılan ekranda 

yer alan Yabancı Plaka ve Güvenlik Kodu alanlarının girişi yapılarak   butonu 

tıklanır. 

 

 

 Açılan ekranda Kişisel Bilgiler ve Ceza Bilgileri yer alır. Ceza Bilgileri alanında 

Trafik Para Cezasına ilişkin Vergi Türü, Tutanak Tarihi, Tahakkuk Fiş No, Seri/Sıra No, 

Tebliğ Tarihi, Ceza Tutarı, Kat/Ceza/Faiz, İndirim ve Toplam Ceza alanları yer alır. Ödeme 

yapmak istediğiniz cezalarınız için seçiniz alanından ilgili borç için kutucuk işaretlenerek 

 butonu tıklanır GİB ödeme ekranı açılır. 

 



24 
 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır.  

3.1.2 Tecilli Borç Ödeme 

Tecilli borç ödeme işlemleri için  butonu tıklanarak açılan ekranda yer 

alan Tecil Dosya Numarası/Matrah Artırımı Tahakkuk Fiş Numarası, T.C./ Vergi Kimlik 

Numarası ve Güvenlik Kodu alanlarının girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 

 

Girişi yapılan bilgiler doğrultusunda ilgili borç ekrandaki gibi listelenir. 
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Ödeme yapılmak istenen tecil dosya numaraları alanındaki   butonu tıklanır, 

defaten veya taksitle ödeme seçeneklerinden seçim yapılır.  

 

 seçeneği tıklanırsa, taksitle ödenmesi durumunda borç bilgileri ekranı 

gelir ilgili alanlar işaretlenerek  butonu tıklanır. 
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 seçeneği tıklanırsa defaten ödenmesi durumunda borç bilgileri ekranı gelir 

ilgili alandan  butonu tıklanır. 

 

 butonu tıklandığında gelen onay mesajlarına Evet/Hayır tıklanarak devam 

edilir.  
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 butonuna tıklanması halinde GİB ödeme ekranı açılır. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 
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Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 

3.1.3 Belge Numarası Ġle Ödeme 

Belge numarası ile ödeme işlemleri için  butonu tıklanarak açılan 

ekranda yer alan Ödeme Planı Belge Numarası/Tahakkuk Fiş Numarası, T.C./ Vergi Kimlik 

Numarası, İl, Vergi Dairesi Mal Müdürlüğü ve Güvenlik Kodu alanlarının girişi yapılarak 

 butonuna tıklanır. 

 

Belge No Borç Detay ekranında  butonu tıklanır. 

 Belge numarası ile öde alanında ilgili kutucuk işaretlenerek tekrar  butonu 

tıklanır. 
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Onay mesajına Evet/Hayır tıklanarak devam edilir. 

                        

 butonuna tıklanması halinde GİB ödeme ekranı açılır. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve  butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır.

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 
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Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 

3.1.4 Harç ve Değerli Kağıt Bedeli 

Harç ve değerli kağıt bedeli ödeme işlemleri için  butonu 

tıklanarak açılan ekranda Cep Telefonu Harcı Ödeme/ Tapu Harcı Ödeme / Umuma Mahsus 

Pasaport Harcı Ödeme / Pasaport Değerli Kağıt Bedeli Ödeme / Sürücü Belgesi Harcı Ödeme 

/ Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Ödeme / TC Kimlik Kartı Bedeli Ödeme alanlarına 

geçiş yapılır. 

 

3.1.4.1 Cep Telefonu Harcı Ödeme 

Cep telefonu harcı ödeme işlemi için  butonu tıklanarak 

açılan ekranda yer alan TC Kimlik No, Ad-Soyadı, İl, Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü ve 15 

rakamdan oluşan IMEI No alanlarının girişi yapılarak  butonu tıklanır. 
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GİB ödeme ekranından ödeme işlemine devam edilir. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır.                                  

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 
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3.1.4.2 Tapu Harcı Ödeme 

Tapu harcı ödeme işlemi için  butonu tıklanarak açılan 

ekranda yer alan T.C./ Vergi Kimlik Numarası ve E-Tahsilat Seri No alanlarının girişi 

yapılarak  butonuna tıklanır. 

 

Gelen ekranda ilgili kutucuk işaretlenir ve  butonu tıklanır. 

 

Onay mesajına  butonu tıklanır. 

            

GİB ödeme ekranından ödeme işlemine devam edilir. 
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Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 
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3.1.4.3 Umuma Mahsus Pasaport Harcı Ödeme 

Umuma mahsus pasaport harcı ödeme işlemi için 

 butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan T.C. 

Kimlik Numarası, Ad, Soyad, İl, Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü girişi ve Pasaport Süresi seçimi 

yapılarak  butonuna tıklanır. 

  

GİB ödeme ekranından ödeme işlemine devam edilir. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 
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Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 

3.1.4.4 Pasaport Değerli Kağıt Bedeli Ödeme 

Pasaport değerli kağıt bedeli ödeme işlemi için  

butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad, İl ve Vergi 

Dairesi/Malmüdürlüğü alanlarının girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 
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GİB ödeme ekranından ödeme işlemine devam edilir. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 
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3.1.4.5 Sürücü Belgesi Harcı Ödeme 

Sürücü belgesi harcı ödeme işlemi için  butonu 

tıklanarak açılan ekranda yer alan T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad, İl, Vergi 

Dairesi/Malmüdürlüğü, Sürücü Belgesi girişi ve Harç Bedeli seçimi yapılarak  

butonuna tıklanır. 

  

   GİB ödeme ekranından ödeme işlemine devam edilir. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 
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Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 

3.1.4.6 Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Ödeme 

Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ödeme işlemi için 

 butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan T.C. 

Kimlik Numarası, Ad, Soyad, İl, Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü girişi ve Sürücü Belgenizle 

İlgili Hangi İşlemi Yapmaktasınız seçimi yapılarak  butonuna tıklanır. 
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      GİB ödeme ekranından ödeme işlemine devam edilir. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 
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3.1.4.7 TC Kimlik Kartı Bedeli Ödeme 

TC kimlik kartı bedeli ödeme işlemi için  butonu 

tıklanarak açılan ekranda yer alan T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad, İl, Vergi 

Dairesi/Malmüdürlüğü girişi ve TC Kimlik Kartınız ile İlgili Hangi İşlemi Yapmaktasınız 

seçimi yapılarak  butonuna tıklanır.  

 

GİB Ödeme ekranından ödeme işlemine devam edilir. 
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Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 
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3.1.5 Referans Numarası ile Ödeme  

Referans numarası ile ödeme işlemleri için  butonu tıklanarak 

açılan ekranda yer alan T.C./ Vergi Kimlik Numarası, Kurum Adı, İşlem (Referans) No ve 

Güvenlik Kodu alanlarının girişi yapılarak  butonuna tıklanır.

 

Açılan ekranda kişisel bilgilerinize, Vergi Türü, Belge No, Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü, 

Unvan, Vergi Kimlik No, T.C. Kimlik No, Tebliğ Tarihi ve Alacak Tutarı alanları yer alır. 

İlgili alacağın, varsa diğer müteselsil sorumluları  butonu tıklanarak görülebilir. 

Alacak Tutarı alanı kurum tarafından bildirilen ilk tutardır. Güncel borç tutarı  butonu 

tıklanarak görülebilir.  
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4.DOĞRULAMALAR 

4.1 E-Belge Doğrulama 

E-belge doğrulama alanı kişi ve kurumlara hitaben düzenlenen elektronik imzalı resmi 

yazıların görüntülenerek teyidinin yapıldığı alandır.  butonu tıklanarak 

açılan ekranda yer alan Tarih, Sayı, Pin ve Güvenlik Kodu alanlarının girişi yapılarak 

 butonuna tıklanır. 

 

Girilen bilgilere ait evrakın doğrulama ve görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. 
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4.2 Mükellefiyet Yazısı / Borç Durum Yazısı Doğrulama 

Mükellefiyet yazısı/borç durum yazısı doğrulama işlemi için 

 butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan Dilekçe Numarası ve 

Vergi/TC Kimlik Numarası alanlarının girişi yapılarak  butonuna tıklanır.  

 

Mükellefiyet Yazısı/Borç Durum Yazısının görüntülenmesi sağlanır.  

butonu tıklanarak çıktısı alınabilir. 
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4.3 Ġnteraktif Vergi Dairesi Belge Doğrulama 

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden üretilen belgelerin doğrulama işlemi için 

 butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan Belge Türü 

Seçimi, Vergi Kimlik Numarası, İnteraktif Vergi Dairesi İşlem Numarası ve Güvenlik Kodu 

alanlarının girişi yapılarak  butonuna tıklanır.  

 

İlgili belgenin görüntülenmesi sağlanır.  butonu tıklanarak çıktısı 

alınabilir. 

 

 

  

 4.4 Vergi Kimlik Numarası Doğrulama  

Vergi kimlik numarası doğrulama işlemi için  butonu 

tıklanarak açılan ekranda yer alan Vergi Kimlik No/TC Kimlik No, İl ve Vergi Dairesi 

alanlarının girişi yapılarak  butonuna tıklanır.  
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Doğrulama ekranına geçiş yapılır. 

 

4.5 Vergi Kimlik Numarası Sorgulama 

Vergi kimlik numarası sorgulama işlemi için  butonu 

tıklanarak açılan ekranda yer alan Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Yeri ve Yılı alanlarının girişi 

yapılarak  butonuna tıklanır.  

 

 Sorgula ekranına geçiş yapılır. 
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4.6 E-Vergi Levhası Sorgulama  

E-vergi levhası sorgulama işlemi için  butonu tıklanarak 

açılan ekranda yer alan Vergi Kimlik Numarası ya da TC Kimlik Numarası, İli ve Vergi 

Dairesinin Adı alanlarının girişi yapılarak  butonuna tıklanır.  

 

Sorgulama bilgilerine ilişkin vergi levhası görüntülenir.  butonu 

tıklanarak çıktısı alınabilir. 
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4.7 2016/02 Sayılı Genelge Gereğince Resen Terk Ettirilen 

Mükelleflere ait Sorgulama  

2016/02 Sayılı Genelge Gereğince Resen Terk Ettirilen Mükelleflere ait Sorgulama 

işlemi için  butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan 

Vergi Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarası ve Tarih alanlarının girişi yapılarak 

 butonuna tıklanır. 

 

 

 

Sorgulama bilgilerine ilişkin resen terk kaydı var ise, sonuç ekranında görüntüdeki 

gibi bilgilendirme mesajı verilir. 

 

Resen terk kaydı yok ise, aşağıdaki şekilde mesaj gelmektedir. 
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4.8 Yabancılar için Vergi Kimlik Numarasından Sorgulama  

Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama işlemi için 

 butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan Vergi 

Kimlik Numarası girişi yapılarak  butonuna tıklanır.  

 

Sorgulama sonucunda aşağıdaki gibi mükellefin vergi dairesi ve kimlik bilgileri 

görüntülenir. 
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4.9 ÖTV2A Ödeme Belgesi Sorgulama  

ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama işlemi için  butonu 

tıklanarak açılan ekranda yer alan Onay Kodu ve Satıcı Vergi Kimlik No alanlarının girişi 

yapılarak  butonuna tıklanır.  

 

Sorgulama sonucunda mükellefin ÖTV2A Ödeme Belgesi Sorgulama ekranı 

görüntülenir. 

 

4.10 Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi Sorgulama  

Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama işlemi için  

butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan Tescil Numarası alanlarının girişi yapılarak 

 butonuna tıklanır.  
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Sorgulama sonucunda aşağıdaki gibi Gümrük Kapısı, Tescil Numarası ve Kapanış 

Tarihi bilgileri görüntülenir. 

 

5.HESAPLAMALAR 

5.1 Motorlu TaĢıtlar Vergisi Hesaplama  

Motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemi için  

butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan İlk İktisabı, Motor Silindir Hacmi, Araç Tipi ve 

Araç Yaşı bilgileri doldurularak   butonuna tıklanır ve ödenecek tutar 

hesaplanır. 
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5.2 Kasko Değeri Listeleri  

Kasko değeri listeleri için  butonu tıklanır. İlgili 

sayfada kasko değerlerini yıl ve yaş aralıklı olarak gösteren ekran açılır, aracın yaşı ve yılına 

göre seçim yapılarak kasko değer listesine ulaşılır. 
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5.3 Gelir Vergisi Hesaplama  

Gelir vergisi hesaplama işlemi için  butonu tıklanarak açılan 

ekranda yer alan matrah alanlarının girişi yapılarak  butonuna tıklanır.  

 

Gelir vergisi hesaplama sonuçları ekranı görüntülenir. 

 

5.4 Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama  

Gecikme zammı ve faizi hesaplama işlemi için  

butonu tıklanarak açılan ekranda Gecikme Zammı/Faizi, Vade, Tarih ve Miktar alanlarının 

girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 
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Hesaplama ekranına geçiş yapılır. 

 

5.5 Gecikme Zammı ve Faizi YÜ-FE  

Gecikme zammı ve faizi YÜ-FE işlemi için  butonu 

tıklanarak açılan ekranda Gecikme Zammı/Faizi, Vade, Tarih ve Miktar alanlarının girişi 

yapılarak  butonuna tıklanır. 

 

Hesaplama ekranına geçiş yapılır. 
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5.6 7020/7143 Gecikme Zammı ve Faizi YÜ-FE  

7020/7143 gecikme zammı ve faizi YÜ-FE işlemi için 

 butonu tıklanarak açılan ekranda 7020/7143 Gecikme 

Zammı/Faizi, Vade, Tarih ve Miktar alanlarının girişi yapılarak  butonuna 

tıklanır. 

 

Hesaplama ekranına geçiş yapılır. 

 

6.ÖNERĠ GĠRĠġĠ 

6.1 Öneri GiriĢi 

Öneri giriş talebi için  butonu tıklanarak açılan ekranda yer alan TC 

Kimlik No, Doğum Tarihi, Telefon Numarası 1-2, E-Posta Adresi, Önerinin Konusu, Öneri 

alanlarının girişi ve önerinize ait    alanından belge ve doküman ekleme işlemi 

yapılarak  butonuna tıklanır. 
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İlgili öneriye ait bilgi kayıt bilgileri ekranında gösterilir. 

 

6.2 Doküman/Belge Gönderimi  

Doküman/belge gönderimi talebi için  butonu tıklanarak 

açılan ekranda yer alan TC Kimlik No/Vergi Kimlik No, Başvuru No alanlarının girişi ve 

  alanından belge ve doküman ekleme işlemi yapılarak  butonuna 

tıklanır.  butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak 

ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 

Sonuç-Öneri No ekranında gösterilir. 

 



57 
 

7.NELER YAPABĠLĠRĠM 

 İnteraktif Vergi Dairesi ile yapabileceğiniz sorgulamaların, işlemlerin ve bildirimlerin 

listelendiği ekrandır. 

 

 

 

8.YENĠ ĠġLEMLER 

 İnteraktif Vergi Dairesi ile hizmete sunulan yeni işlemlerin listelendiği ekrandır. 

9. BĠZE ULAġIN 

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin her türlü görüş, öneri ve 

değerlendirmeleriniz için interaktif.vd@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine mail 

gönderebilirsiniz.  

10. ANA SAYFA 

Ana sayfa Ekranı, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapıldığında karşılayan ekrandır. 

İlgili ekranda kullanıcıya ait Genel Borç, Takvim, Mesajlar, Okunmamış E-Tebligat Sayısı, 

Favoriler, Size Nasıl Yardımcı Olabilirim, Telefon Bilgisi Güncelle ve Şifre Değiştir alanları 

yer alır.  

Genel Borç Bilgileri alanında Vadesi Geçmiş Borçlar, Vadesi Gelmemiş Borçlar ve 

Toplam Borç bilgilerine ulaşılabilir. Detay butonlarına tıklandığında Borç Detay ve Ödeme 

alanına geçiş sağlanır. Favoriler alanı, menüde favori oluşturmak istenilen işlemlerin yanında 

yer alan yıldız işaretlenerek  sekmesinden favori menülere hızlı erişim sağlanır. 

Ayrıca Size nasıl yardımcı olabilirim? alanından kullanmak istediğiniz menü ile ilgili anahtar 

mailto:interaktif.vd@gelirler.gov.tr
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sözcüklerle arama sağlayarak ilgili işlemlerin listelenmesi sağlanır.  alanından 

okunmamış e-tebligat sayısı bilgilerinize ulaşmak için e-tebligat menüsüne yönlendirilir. 

 

10.1 Telefon Bilgisi Güncelle 

Telefon bilgisi güncelle alanı ana sayfa ekranının sağ üst köşesinde yer alan Ad 

Soyad/Unvan alanının üzerine gelindiğinde açılan ekrandır. İlgili alana tıklanarak Gerçek 

Kişi/Tüzel Kişi telefon bilgisi güncelleme alanına geçiş yapılır. 

 

 alanında Yeni Telefon Numarası, Doğum Tarihi 

(Gün/Ay/Yıl), Anne Kızlık soyadının 1. ve 2. harfleri, Anne, Baba, Eş veya Çocuğuna ait TC 

Kimlik Numarası ve ilgili alanda bulunan Güvenlik Kodu yazılarak  butonuna 

tıklanır.
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 alanında farklı olarak kanuni temsilcinin TC kimlik 

numarası bilgileri girişi yapılır. 

 

Gelen adımda İnteraktif Vergi Dairesi Talep/Onay için kullanılan cep telefonuna şifre 

gelmesi için    butonu tıklanır. 

 

Şifreniz cep telefonu numaranıza SMS olarak gönderilir. Cep telefonunuza gönderilen 

SMS şifrenizi giriş yaparak  butonuna tıklanır.  
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 Telefon bilgisi güncelleme işlemi tamamlanır. 

 

10.2 ġifre DeğiĢtir 

Şifre değiştir alanı ana sayfa ekranında sağ üst köşesinde Ad Soyad/Unvan alanının 

üzerine gelindiğinde açılan ekrandır. Şifre değiştir alanına tıklanarak geçiş yapılır. 

 

 alanından Şifre, Yeni Şifre ve Tekrar Yeni Şifre yazılarak  

butonuna tıklanır. 

 

 

Gelen onay mesajına butonu tıklanır. 
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Gelen adımda İnteraktif Vergi Dairesi Talep/Onay için kullanılan cep telefonuna şifre 

gelmesi için    butonu tıklanır. 

 

Şifreniz cep telefonu numaranıza SMS olarak gönderilir. Cep telefonunuza gönderilen 

SMS şifrenizi giriş yaparak  butonuna tıklanır.  

 

 Şifre değiştir işlemi tamamlanır. 

                      

11. BĠLGĠLERĠM 

11.1 Sicil Kaydım 

Sicil kaydım alanında sicil kayıtlarınıza ilişkin bilgiler yer alır. İlgili ekranda 

kullanıcıya ait Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri, Mükellefiyet Bilgileri, Mükellef Olunan 

Vergi Türleri ve Ortak Olunan İşletme bilgileri yer almaktadır. 

 

Kişisel bilgiler alanında; T.C/Vergi Kimlik Numarası, Adı-Soyadı/Unvanı, Doğum 

Tarihi/Kuruluş Tarihi, Mükellef Türü, Şirket Türü, tüzel kişiler için Ticaret Sicil Numarası ve 

Kullanıcı Kodu bilgileri yer alır.  

 

İletişim bilgileri alanında; Adres, İş Yeri Adresi, E-Tebligat, Telefon, E-Tebligat İçin 

Beyan Edilen Cep Telefonları, İnteraktif Vergi Dairesi Talep/Onay İçin Kullanılan Cep 
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Telefonu, E-Tebligat İçin Beyan Edilen e-Posta bilgileri yer alır. İletişim bilgileri alanından 

İnteraktif Vergi Dairesi Talep/Onay İçin Kullanılan Cep Telefonu bilgisini güncelleme 

işlemini  butonuna tıklanarak Telefon Bilgisi Güncelle alanına geçiş yapılarak 

bu alandan da yapılabilir. 

 

Mükellefiyet bilgileri alanında; Ana Faaliyet Konusu, Başlama ve Bitiş Tarihleri ve 

Vergi Dairesi bilgileri, 

 

Mükellef olunan vergi türleri alanında; Vergi Adı ve Vergi Kodu bilgileri, 

 

Ortak olunan işletme bilgileri alanında ise Unvanı, Vergi Numarası, Başlama tarihi 

bilgileri yer alır. 
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11.2 Ortaklık Bilgilerim 

11.2.1 ġirketinizin Ortaklık ve Yöneticilik Bilgisi 

   Şirketin ortaklık ve yöneticilik bilgilerinin gösterildiği ekrandır. Ortaklık/ Yönetici 

bilgilerinde Vergi No/TCKN, Ad Soyadı/Unvanı,  Hisse Oranı/Yönetici Türü, Giriş /Yönetici 

Giriş Tarihi ve Çıkış / Yönetici Çıkış Tarihi bilgileri yer alır. 

 

11.2.2 ġirketlerdeki Ortaklık ve Yöneticilik Bilgilerim 

 Şirketlerdeki ortaklık ve yöneticilik bilgilerinin gösterildiği ekrandır. Ortaklık/ 

Yönetici bilgilerinde Vergi No, Unvanı,  Hisse Oranı/Yönetici Türü ve Giriş /Yönetici Giriş 

Tarihi bilgileri yer alır. 

 

11.3 Araç Bilgilerim 

 Araçlarınıza ait bilgilerin görüntülendiği ekrandır. Mevcut ve geçmiş araç bilgileri yer 

alır. 

11.3.1 Mevcut Araç Bilgilerim 

 Mevcut araç bilgilerim alanından kayıtlı motorlu taşıtlar ve bu taşıtlara ait MTV ve 

trafik para cezası borcu görüntülenir. İlgili alanda aracınıza ait Plaka/Özel Plaka No, Tescil 

Tarihi, Vergi Türü/Dönemi, Ödeme Kanalları ve Toplam Borç bilgisi yer alır. Plaka No 

alanına tıklanarak araca ait detay bilgisine ulaşılır. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



64 
 

11.3.2 GeçmiĢ Araç Bilgilerim 

 Geçmiş araç bilgilerim alanından geçmiş motorlu taşıtlar (satışı yapılan, hurdaya 

ayrılan veya trafikten çekilen  v.b.) ve bu taşıtlara ait MTV ve trafik para cezası borcu 

görüntülenir. İlgili alanda aracınıza ait Plaka/Özel Plaka No, Tescil Tarihi, Vergi 

Türü/Dönemi, Ödeme Kanalları ve Toplam Borç bilgisi yer alır. Plaka No alanına tıklanarak 

araca ait detay bilgisine ulaşılır. 

 

11.4 E-Yoklamalarım 

  E-yoklamalarım ekranında hakkınızda yapılan e-yoklama tutanakları ve denetim 

tutanakları bilgileri yer alır.  

 

Sonuç butonu tıklandığında E-Yoklama/Denetim tutanak ekranlarına ulaşılır ve ilgili 

ekranların çıktısı alınabilir. 

 

11.5 Vergi Ceza Ġhbarnamelerim 

Bu sayfada adınıza düzenlenen vergi/ceza ihbarnameleri için detay bilgileri 

görüntülenmektedir. Cezada indirim ve uzlaşma talep hakkınızı yasal süresi içerisinde bu 
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sayfada gerçekleştirebilir. İşlem Başlat Vergi İşlemleri Vergi Ceza İhbarnamesi 

İndirim/Uzlaşma Talebi Dilekçesi bölümünden açıklama bilgilerine ulaşılabilir. 

 

11.6 Ödeme Kaydedici Cihazlarım 

Ödeme kaydedici cihazlarının listelendiği ekrandır. Bağlı Bulunduğunuz Vergi 

Daireleri alanından Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü seçim yapılır. Ödeme kaydedici cihaz 

bilgilerinin eski nesil, yeni nesil ve tümü sorgulanabilir. 

Eski nesil ödeme kaydedici cihaz bilgilerini sorgulamak için  butonu 

tıklanır. İlgili alanda Marka, Teslim Edilen Kişi, Model, Firma, Fatura Tarihi, Kayıt Tarihi, 

Firma No, Cihaz Levha No, Firma Kodu/Sicil No, Teslim Tarihi ve Fatura No bilgileri 

listelenir. 

 

 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz bilgilerini sorgulamak için  butonu 

tıklanır. İlgili alanda Marka, Teslim Edilen Kişi, Model, Firma, Fatura Tarihi, Kayıt Tarihi, 

Firma No, Cihaz Levha No, Firma Kodu/Sicil No, Teslim Tarihi ve Fatura No bilgileri 

listelenir. 
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Hem eski hem yeni nesil ödeme kaydedici cihaz bilgileri sorgulamak için 

 butonuna tıklanır. İlgili alanda Marka, Teslim Edilen Kişi, Model, Firma, 

Fatura Tarihi, Kayıt Tarihi, Firma No, Cihaz Levha No, Firma Kodu/Sicil No, Teslim Tarihi 

ve Fatura No bilgileri listelenir. 

 

 Ödeme kaydedici cihaz bilgilerine ulaşılır. 

11.7 E-ArĢiv Faturalarım 

Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının listelendiği alandır. Sorgulamak istediğiniz 

e-arşiv faturaları için Başlangıç ve Bitiş Tarihleri  butonundan seçim yapılır ve 

 butonuna tıklanır. Seçilen tarih aralığı bir aydan uzun süreli olmamalıdır.  

 

Açılan e-Arşiv Fatura sorgulama alanında Düzenleyenin Vergi Kimlik Numarası, 

Fatura No, Düzenleme Tarihi/Zamanı, Toplam/Ödenecek Tutar, Vergiler Toplamı, Para 

Birimi, Tesisat Numarası ve Gönderim Şekli bilgileri görüntülenir.  
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Düzenleyen vergi kimlik numarasının yer aldığı alana tıklandığında Düzenleyenin 

Unvan bilgilerine ulaşılır. 

 

 

11.8 Belge Basım Bilgilerim 

 Belge basım bilgilerinin listelendiği alandır. 347 No’lu Tebliğ Uyarınca İnternetten 

Girişi Yapılan Belgeler ve Noterlerin Tasdik Ettirdiklerini Bildirdikleri Belgeler görüntülenir. 

 

347 No’lu Tebliğ Uyarınca İnternetten Girişi Yapılan Belgeleri görüntülemek için

 butonu tıklanır. Açılan ekranda Dönem Yıl seçimi 

yapılarak  butonuna tıklanır. 

 



68 
 

İlgili alanda, Vergi No, Matbaanın Unvanı - Adı ve Soyadı, Belge Teslim Tarihi, 

Belge Türü, Belge Seri No, Belge Başlangıç No, Belge Bitiş No, Belge Adedi ve Sipariş Yılı 

bilgileri listelenir. 

 

Noterlerin Tasdik Ettirdiklerini Bildirdikleri Belgeleri görüntülemek için 

 butonu tıklanır. Açılan ekranda  

butonuna tıklanır. 

 

İlgili alanda, Noter TC Kimlik No, Noter Vergi Dairesi, Noterlik, Belge Tasdik Tarihi, 

Tasdik Numarası, Bildirim Tarihi, Belge Türü, Belge Seri No, Belge Başlangıç No ve Belge 

Adedi bilgileri görüntülenir. 

  

11.9 Vergiye Uyumda Vergi Ġndirimi Bilgisi  

 Vergiye uyumda vergi indirimi bilgisinin gösterildiği ekrandır. Ticari, zirai veya 

mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi 

mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans 

şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) bu maddenin 

ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar 

vergisinden indirilir. 
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 İlgili ekrandan dönem  butonu tıklanarak açılan dönem listesi ekranından ilgili 

kutucuk  işaretlenerek  butonuna tıklanır. Seçili dönem için sorgula butonu tıklanır 

ve vergiye uyumda vergi indirimi bilgisi ekranına ulaşılır. 

 

 

12. ÖDEME VE BORÇ ĠġLEMLERĠ 

12.1 Borç Ödeme ve Detay  

Borç ödeme ve detay ekranında Vadesi Geçmiş Borçlar, Vadesi Gelmemiş Borçlar ve 

Toplam Borç bilgileri gösterilmektedir. 

 

Bu alanlardan seçim yapılarak ödemek istenilen borç için  alanına 

tıkladığında Takip Dosya No Listesi açılır. Açılan Takip Dosya No Listesinde ilgili kutucuk 

tıklanır. 
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Borç Detay ekranı görüntülendiğinde  butonu tıklanır. 

  

Onay mesajına Evet/Hayır tıklanarak devam edilir. 

 

 butonuna tıklanması halinde GİB ödeme ekranı açılır. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıdaki yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 
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Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 

12.2 Borç Durum Yazısı Talebi 

 Borç durum yazısı talebinde bulunabileceğiniz ekrandır. İlgili alanda dilekçenin 

verileceği kurum seçilir.  

 

İlgili kurum listede yer almadığı durumda Diğer Kurum ve Kuruluşlara  ait alan seçilir 

ve açılan alana ilgili kurum bilgilerinin girişi yapılır. 
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Yazının talep nedeni seçimi yapılır. 

 

Seçilen talep doğrultusunda yazının hazırlanacağı tarih seçimi yapılır. 

 

 Dilekçenin verileceği kuruma göre seçim yapıldığında yazı talep nedeni alanından da 

seçim yapılması istenildiğinde ilgili alandan seçim yapılır.  
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Dilekçe sonucunun gönderileceği mail adresi girilir ve  butonuna basılır. 

Aşağıdaki şekilde dilekçenin başarılı bir şekilde kaydedildiğine dair mesaj ekrana gelir. 

                         

İlgili borç durumun yazısını ayrıca sisteme kaydettiğiniz mail adresinden veya İşlem 

Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak Mükellefiyet/Borç Durum Yazılarım alanından 

takip edilir. 

12.3 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme ĠĢlemleri 

12.3.1 BaĢvurularım 

 7143 sayılı kanun kapsamında başvuru listesinin yer aldığı ekrandır. İlgili alanda 

Vergi Dairesi, Vergi No, Taksit Sayısı, Plaka, Evrak No, Tecil Dosya No, Durum bilgileriniz 

ile Ödeme Planı Görüntüle alanından indir butonu ödeme planı görüntülenmektedir. Ödeme 

planı görüntüle alanından tıklanarak ödeme tablosuna ulaşılır. 

 

12.3.2 Vergi Dairesi Bazında Borç Bilgileri 

 7143 sayılı kanun kapsamında vergi dairesi bazında borç bilgilerinin yer aldığı 

ekrandır. İlgili alanda Vergi dairesi Kodu, Vergi dairesi Adı, Plaka ve Borç Tutarı bilgilerine 

ulaşılır. 
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12.3.3 7143 sayılı Kanun Ödeme 

İlgili borç ödeme detay sayfasından Vadesi Geçmiş Borçlar, Vadesi Gelmemiş Borçlar 

ve Toplam Borç bilgileri gösterilmektedir. 

 

Bu alanlardan seçim yapılarak ödemek istenilen borç için  alanına 

tıkladığında Takip Dosya No Listesi var ise açılır. Açılan Takip Dosya No Listesinde ilgili 

kutucuk tıklanır. 

 

Borç Detay ekranı görüntülendiğinde  butonu tıklanır. 

  

Onay mesajına Evet/Hayır tıklanarak devam edilir. 

 

 butonuna tıklanması halinde GİB ödeme ekranı açılır. 
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Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıdaki yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 

12.4 Ġkincil Sorumluluk Borç Bilgilerim 

 İkincil sorumluluk borç bilgilerinin sorgulandığı ekrandır. Vergi 

Dairesi/Malmüdürlüğü, Başlangıç ve Bitiş Tarihi seçimi yapılarak ya da tarih seçimi 

yapılmadan sorgula butonu ile sorgulama yapabilirsiniz. 
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 Açılan alanda Takip Dosya No, Tebliğ Tarihi, Vergi Kodu, Vergilendirme Dönemi, 

Vade Tarihi, Tahakkuk Fiş No, Tecil Dosya No, Takip miktarı, Asıl Borçlu Vergi No ve Asıl 

Borçlu Adı Soyadı/Unvanı bilgilerine ulaşılır.  

 

 

12.5 Ödemelerim ve Alındılarım 

 Ödeme ve alındı sorgulama için Dönem Yıl alanından seçim yapılarak  

butonuna tıklanır. Bu sayfada sadece İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi 

üzerinden yapılan ödemeler gösterilmektedir. 

 

 

 Açılan ilgili döneme ait ödeme ve alındı sorgulama alanında Vergi Dairesi Adı, Vergi 

Kodu, Belge No, Plaka, Ödeme Şekli, Ödeme Tarihi, Ödeme Tutarı bilgileri görüntülenir. 

Ayrıca alındı indir butonu tıklanarak Ödeme Alındısına ulaşılır. 

 

12.6 Taksitlendirme/Tecil Bilgilerim 

 6183 sayılı tecil kapsamında tecil dosyası bilgilerinize ulaşabildiğiniz ekrandır. İlgili 

alanda 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil dosyanız var ise Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü, 
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Tecil Dosya No, Plaka No, Taksit sayısı bilgilerine ulaşılır. Ödeme Planı Görüntüleme 

alanından butonuna tıklanarak görüntüleme sağlanır. 

 

12.7 Taksitlendirme/Tecil Talep iĢlemleri (6183 S. Kanunun 48. 

Maddesi Kapsamında) 

 6183 Kanununun 48. Maddesi kapsamında Taksitlendirme/Tecil Talep İşlemlerinin 

yapıldığı ekrandır. Sekiz adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda mükellefin T.C/Vergi Kimlik Numarası, Adı Soyadı/Unvanı, Kayıtlı 

Olduğu Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü, İkametgâh adresi/Kanuni İş Merkezi Adresi, Ev/İş 

Telefonu ve E-posta adresi bilgileri yer almaktadır. 

 

İkinci adımda Vergi Dairesi/Mal Müdürlüğü seçimi yapılır. 

 

Üçüncü adımda uygun olan durumun seçimi yapılır ve duruma göre Geri/İleri 

butonuna tıklanır. Bilanço hesabına göre defter tutan alanı seçildiğinde altıncı adımda bilanço 

hesabınıza ait istenilen bilgiler girilir. İşletme hesabına göre defter tutan alanı seçildiğinde 

altıncı adımda işletme hesabınıza ait istenilen bilgiler girilir. MSİ/GMSİ/Ücret/Diğ. Kaz., 
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Gayrifaal/İşi Terk ve Diğer alanların seçilmesi durumunda altıncı adımda herhangi bir veri 

girilmez. 

 

Dördüncü adımda tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulan tüm borçlarınızın ya da 

aşağıda belirtilen alandan seçim yapılarak ilgili borçlarınızın mı taksitlendirileceğine dair 

seçim yapılır.  

 

Beşinci adımda tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borcun ödeme planına ait 

aylık eşit taksitler halinde ödemek istiyorum alanından seçim yapıldığı takdirde talep ettiğiniz 

taksit sayısının seçimi yapılır. 

 

Aşağıda yazmış olduğum ödeme planı dahilinde ödemek istiyorum alanından seçim 

yapıldığı taktirde ise talep ettiğiniz ödeme planına ait alana giriş yapılır. 
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Altıncı adımda üçüncü adımda seçilen duruma göre bilanço hesabına göre defter tutan 

alanı seçildiğinde bilanço hesabınıza ait istenilen bilgiler girilir. İşletme hesabına göre defter 

tutan alanı seçildiğinde işletme hesabınıza ait istenilen bilgiler girilir. MSİ/GMSİ/Ücret/Diğ. 

Kaz., Gayrifaal/İşi Terk ve Diğer alanların seçilmesi durumunda altıncı adımda herhangi bir 

veri girilmez. 

 

Yedinci adımda Kısa Vadeli Alacaklar/Borçlar Hakkında Borçlunun/Alacaklının Adı, 

Türü, Vadesi ve Tutara ait bilgilerin girişi yapılmak isteniyor ise  alanı tıklanarak ilgili 

alanların açılması sağlanır. Açılan alanları kapatmak için  işareti tıklanır. İlgili satır 

silinmek istenilir ise tıklanarak  işareti tıklanır. 
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Sekizinci adımda zor durum hali ile ilgili olarak belirtilmek istenen hususlar 

yazılabilir. 

 

Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır.  
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Gelen onay mesajına  butonunun tıklanması halinde, 
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SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 

Taksitlendirme/Tecil Bilgilerim menüsünden tecil işlemi tamamlandıktan sonra vergi 

dairesinin oluşturacağı ödeme plan(lar)ınızı görüntülenir.  butonu tıklanarak 

ilgili ödeme planının görüntülenmesi sağlanır. 

 

 

 12.8 Ödeme Emirlerim/Mal Bildiriminde Bulunma Dilekçesi 

Bu sayfada adınıza düzenlenen ödeme emirleri görüntülenmektedir. İlgili alanda, 

Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü Adı, Ana Takip Dosya Numarası, Tebliğ Tarihi, Tebliğ Şekli ve 

Toplam Borç Bilgileri listelenir. 
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Ödeme emirlerim alanında Ana Takip Dosya numarası alanına tıklandığında ilgili 

Takip Dosya No, Durum, Takip Türü, Tahakkuk Fiş No, Vergi Kodu, Vergilendirme Dönemi, 

Mükellef Tipi ve Detay bilgileri listelenir. 

 

İlgili detay bilgilerine ulaşmak için  butonu tıklanır Vergi Kodu, Hesaplanan 

Vergi Kodu, Taksit No, Taksit Vade, Borç ve K.G. Zammı bilgilerinin görüntülenmesi 

sağlanır.  

 

İlgili ödeme emirlerine istinaden mal bildiriminde veya ek mal bildiriminde bulunmak 

istenildiğinde ilgili butonlar tıklanır. 

 

Mal bildiriminde bulunmak istenildiğinde  butonu tıklanır.  

butonu tıklanarak Malın/Gelirin Türü ve Özelliği, Değeri/Tutarı ve Bulunduğu Yer bilgileri 

girişi yapılır.  

 

Kendi elinizde veya üçüncü şahıslar elinde haczi kabil mal varlığınız/geliriniz yok ise 

aşağıdaki kutucuk işaretlenerek devam edilir. 
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İstenildiği takdirde ikinci adımda yer alan geçim kaynaklarına, borcunuzu ne suretle 

ödeyeceğinize ilişkin bilgilerin girişi yapılabilir ve mal bildiriminize belge ekleyebilirsiniz. 

 butonu tıklanarak, özet alanına geçiş yapılır. 

 

  butonuna basıldığında onay mesajı ekrana gelir.  

 

Gelen onay mesajı ekranına devam etmek istiyorsanız  butonu tıklanır. 
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SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır.  

 Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Mal Bildirimi talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu 

aşamadan sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü 

tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

Daha önce mal bildiriminde bulunulmuş ve tekrar mal bildiriminde bulunmak 

istenildiğinde,  butonu tıklanır.  butonu tıklanarak Malın/Gelirin 

Türü ve Özelliği, Değeri/Tutarı ve Bulunduğu Yer bilgileri girişi yapılır.  

 

İstenildiği takdirde ikinci adımda yer alan geçim kaynaklarına, borcunuzu ne suretle 

ödeyeceğinize ilişkin bilgilerin girişi yapılabilir ve mal bildiriminize belge ekleyebilirsiniz. 

 butonu tıklanarak, özet alanına geçiş yapılır. 
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 butonuna basıldığında onay mesajı ekrana gelir.  

 

 

Gelen onay mesajı ekranına devam etmek istiyorsanız  butonu tıklanır. 
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SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Ek Mal Bildirimi talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu 

aşamadan sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi Dilekçelerim/Bildirimlerim Taleplerim ve 

Durumları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

Birden fazla mal bildirimi veya ek mal bildirimi talebinde bulunmak istenildiğinde 

ilgili kutucuklar işaretlenerek  butonu 

tıklanır ilgili adımlara geçiş yapılabilir. 
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 12.9 E-Haciz Bilgilerim/Borç Olmaması Durumunda Haciz Kaldırma 

Talep Dilekçesi 

E-haciz ekranında Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Hacizler ve Araçlara 

Uygulanan Elektronik Hacizler listelenir. 

12.9.1 Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Hacizler  

Banka hesaplarına uygulanan elektronik hacizler alanında, Vergi Dairesi Adı, Haciz 

Bildirisi Numarası, Haciz Bildirisi Tutarı ve Detay bilgileri listelenir. 

 

Detay butonu tıklanarak Haciz Bildirisi Numarası, Banka Adı, Banka Şube Adı, Hesap 

No, Hacizli Tutar, Bankaya Haciz Bildirisi Tebliğ Tarihi ve Haciz Kaldırma Tarihi 

bilgilerinin olduğu ekran gelmektedir. 

 

12.9.2 Araçlara Uygulanan Elektronik Hacizler  

Araçlara uygulanan elektronik hacizler alanında, Vergi Dairesi Adı, Haciz Bildirisi 

Numarası, Haciz Bildirisi Tutarı ve Detay bilgileri listelenir. 

 

Detay butonu tıklanarak Haciz Bildirisi Numarası, Plaka, İşlem Türü, İşlem Tarihi, 

Kaldırma Tarihi gibi haciz bilgilerinin olduğu aşağıdaki ekran gelmektedir. 
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12.9.3 Borç Olmaması Durumunda Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi 

E-haciz bilgilerim menüsüne giriş yapıldığında banka hesaplarına uygulanan ve 

araçlara uygulanan elektronik hacizler alanında borcunuzun bulunmadığı durumda haciz 

kaldırma talebi butonu yer alır. 

 

 Haciz kaldırma talebinde bulun butonuna basıldığında borcun olmadığı haciz 

bildirimleri listelenir. Birinci adımda ilgili kutucuktan  kaldırılması istenilen haciz 

bildirileri işaretlenerek  butonuna tıklanır. Bu alanda farklı vergi dairelerinden seçim 

yapılarak ilerlemesine sistem izin vermez farklı vergi daireleri için ayrı başvuruda 

bulunulması gerekir. 

 

İkinci adımda haciz kaldırma talebinize ilişkin belge eklemek isterseniz 

 butonuna tıklanarak ek eklenir.  butonu ile birden fazla dosya 
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eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla 

ek eklenmesi sağlanır. 

                               

Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna tıklanır. 

 

Gelen onay mesajına  butonu tıklanır. 

 

   

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna gelen SMS onay ekranına şifre girilir ve  butonuna tıklanır. 

 

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

 12.10 Emanet Defterim/Mahsup/Ġade Talebi Dilekçesi 

Emanet defterim ekranında Bağlı Bulunduğunuz Vergi Daireleri veya Tüm Vergi 

Daireleri alanlarından İl ve Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü seçimi yapılarak  

butonu tıklanarak vergi dairesi emanet defterinde yer alan kayıtlara ulaşılır. Özel Kanunları 

gereği vergi dairesi emanet hesabı kayıtlarında yer alan tutarlar (KDV, ÖTV, başka kamu 

kurumuna aktarılmak üzere tahsil edilen tutarlar v.b.) bu sayfada listelenmemektedir. 
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 Emanet tutarınızın olması durumunda mahsuben/nakden iade talebinde bulunmak 

istiyorsanız   butonu tıklanır. 

 

Açılan sayfadaki birinci adımda “Bu tutar, fazla ve yersiz alındığından tarafıma iade 

edilmesini talep ediyorum.” seçeneği ile devam edilmesi durumda ilgili kutucuk işaretlenerek

 butonu tıklanır. 

      

İkinci adımda iadenin nasıl yapılacağına ilişkin seçenekler gelir. 

 

 

Vergi dairesi emanet kayıtlarında yer alan tutarın tarafınıza mahsuben iade edilmesini 

istiyorsanız, mahsuben seçeneği işaretlenir. Açıklama alanına vergi dairesi emanet 

kayıtlarında yer alan tutarın hangi borç/borçlara mahsup edileceği yazılır. Ek eklemek 

istenilmesi durumunda  butonuna tıklanarak ek eklenir.  butonu 

ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere 

tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 
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Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna tıklanır. 
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Gelen onay mesajına  butonu tıklanır. 

 

 

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna gelen SMS Onay ekranına şifre girilir ve  butonuna tıklanır. 
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Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

Vergi dairesi emanet kayıtlarında yer alan tutarın tarafınıza nakden iade edilmesini 

istiyorsanız, nakden seçeneği işaretlenir. Banka, İl, Şube ve IBAN bilgileri alanları 

doldurulur. Ek eklemek istenilmesi durumunda butonuna tıklanarak ek eklenir. 

 butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak 

ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 

 

 

 butonu tıklanarak özet alanına geçiş yapılır.  butonuna basıldığında 

onay mesajı ekrana gelir. 
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Gelen onay mesajına  butonu tıklanır. 

 

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna gelen SMS onay ekranına şifre girilir ve  butonuna tıklanır. 

 

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

Açılan sayfadaki birinci adımda “Bu tutarın vergi dairesi kayıtlarında borç olarak 

görünen tahakkuk ile ilişkilendirilmesini talep ediyorum.” seçeneği işaretlenmesi durumda 

 butonu tıklanarak devam edilir. 
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İkinci adımda “Bu tutar, fazla ve yersiz alındığından tarafıma iade edilmesini talep 

ediyorum.” seçeneği işaretlendiğinde, emanet kayıtlarında yer alan tutarın hangi borç/borçlar 

ile ilgili olduğu açıklama alanına yazılır. Ek eklemek istenilmesi durumunda 

butonuna tıklanarak ek eklenir.  butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl 

tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi 

sağlanır. 

 

 

 butonu tıklanarak özet alanına geçiş yapılır.  butonuna basıldığında 

onay mesajı ekrana gelir. 
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Gelen onay mesajına  butonu tıklanır. 

 

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna gelen SMS Onay ekranına şifre girilir ve  butonuna tıklanır. 

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

12.11 Beyanlı Trafik Para Cezası Ödeme 

Bu sayfada vergi dairesince henüz tahakkuk ettirilmeyen trafik para cezasının kredi 

kartı, banka kartı, yabancı kart ve banka hesabı aracılığıyla ödenebileceği ekrandır. İlgili 

alanda Plaka No bilgisi bitişik olarak ve Seri/ Sıra No bilgileri girişi yapılır. 
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 Gelen uyarı mesajını okunarak  butonuna tıklanır.  

 

 Aşağıda listelenen trafik para cezası idari tutanaklarından ödemek istediğinizi seçilir. 

Ödemek istediğiniz trafik para cezası idari tutanağı listede yok ise istenilen bilgiler 

(düzenleme tarihi, ceza tutarı, tebliğ tarihi) girilir. 

 

 Açılan alandan ödemek istediğiniz alan işaretlenerek hesapla butonuna tıklanır. 

Hesaplama işlemi yapılarak  butonu ile GİB ödeme ekranından ödeme işlemine 

devam edilir. 

 

Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıda yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 
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13. E-TEBLĠGATLARIM 

 Daha önce e-tebligat aktivasyonu bulunmayan kişilerin e-tebligat aktivasyon 

başvurusunda bulunabileceği, e-tebligat aktivasyonu bulunan kişilerin e-tebligatlarını 

görüntüleyebileceği ve e-tebligata ilişkin iletişim bilgilerini güncellenebileceği ekrandır.  

 Daha önce e-tebligat aktivasyonu olmayan gerçek kişiler için; Elektronik Tebligat 

Talep Bildirimi ekranı açılır, bildirim formunda yer alan ilgili alanlar doldurulduktan sonra 

uyarı bölümünü okudum kabul ediyorum alanı işaretlenerek  butonu tıklanır.  
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E-Tebligat aktivasyonu için SMS onay ekranı açılır ve  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS olarak gelen onay kodu ilgili alana yazılır ve  butonu 

tıklanır. 

 

 

Daha önce e-tebligat aktivasyonu bulunan kişiler için ilgili e-tebligat alanları listelenir.  
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Tebligatlar alanında Zarf İçeriğini Gör  alanı tıklandığında ilgili e-tebligatın 

Vergi Dairesi, Tebliğ Edilen Belge Türü, Belge No, Vergi Dairesi Gönderme Tarihi, Tebliğ 

Tarihi, Belge Görüntüle Belge İndir ve İmza Doğrula alanlarına ait bilgiler yer alır. İlgili 

alanlardan Görüntüleme, İndirme ve İmza Doğrulama işlemleri yapılır. Delil Doğrulama  

 alanına tıklandığında ilgili işlem ile ilgili delil doğrulama işlemi yapılır. 

 

Zarf içeriği görme ekranı; 

 

Delil doğrulama ekranı; 

 

E-Tebligata ilişkin iletişim bilgilerinde güncelleme yapmak için; 

butonu tıklanır. 
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 Açılan ekranda güncellenmesi istenilen bilgiler girildikten sonra  butonu 

tıklanır. 
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14. ĠġLEM BAġLAT 

14.1 Mükellefiyet ĠĢlemleri 

14.1.1 Mükellefiyet Yazısı Talebi (Merkez/ġube) 

Mükellefiyet yazısı talebinde (Merkez/Şube) bulunabileceğiniz ekrandır. İlgili alanda 

T.C/Vergi Kimlik Numarası alanı otomatik yer almaktadır. Mükellefiyet yazısı talep ettiğiniz 

iş yeri türü seçilir. Dilekçe sonucunun gönderileceği e-posta adresi alanına dilekçenin 

sonucunun gönderileceği mail adresi girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 

 

  

 Merkez için mükellefiyet yazısı talep edildiğinde   işaretlenerek dilekçe 

sonucunun gönderileceği e-posta adresi alanına dilekçenin sonucunun gönderileceği mail 

adresi girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 

 

 

 Şube için mükellefiyet yazısı talep edildiğinde işaretlenir. Şubeniz var ise 

listelenir dilekçe sonucunun gönderileceği e-posta adresi alanına dilekçenin sonucunun 

gönderileceği mail adresi girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 
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Açılan ekranda ilgili dilekçenize ulaşabilir ve butonu ile dilekçenin çıktısı 

alınabilir. 

 

İlgili mükellefiyet yazısını ayrıca sisteme kaydettiğiniz mail adresinden veya İşlem 

Durumlarım ve Sonuçları menüsünden tıklanarak Mükellefiyet/Borç Durum Yazılarım 

alanından takip edebilirsiniz. 

14.1.2 ĠĢe BaĢlama Bildirimi 

İşe başlama bildiriminin yapıldığı ekrandır. Bu sayfada gerçek kişilerce mükellefiyet 

tesisi gerektiren ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinde bulunmaya ilişkin işe başlama 

bildiriminde bulunabilirsiniz.  

Beş adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır.  

 

Birinci adımda Faaliyet Adres Numarası alanında  butonu tıklanır, 

adres numarası biliniyor ise giriş yapılarak  butonuna tıklanır. Adres numarası 

bilinmiyor ise, Adres Numarası Öğrenme adımları İl Seçiniz alanından başlanarak devam 

edilir. 
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İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  

 

 

 

 

İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

işaretlenerek seçim yapılır. 
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Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir.  

 

 

 

Birinci adımda yer alan  butonu tıklanarak, faaliyet kod sözlüğü 

alanına geçiş yapılır. Sorgulama kriteri alanına faaliyetiniz ile ilgili faaliyet kodlarını 

bulabilmek için ilgili anahtar kelime yazılarak  butonuna tıklanır ve ilgili faaliyet 

kodlarının listelenmesi sağlanır. 
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Açılan sorgulama alanında ilgili Faaliyet Bilgisinin yer aldığı kutucuk işaretlenir ve 

 butonu ile ilgili alana geçiş yapılır.  

 

 

İlgili alanlar doldurulduktan sonra  butonu tıklanarak ikinci adıma geçiş 

sağlanır. 

İlgili ekranda İşçi Çalıştıracak mısınız? ve İş Yeri Kira mı? sorularına Evet/Hayır 

olarak cevap adımları izlenir. 
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İşçi çalıştıracak mısınız? sorusuna cevabınız evet ise; işçi sayısına ilişkin, hayır ise; 

muhtasar beyanname dönemine ilişkin seçim yapılır. 

 

 

 

İşyeri kira mı? sorusuna cevabınız evet ise; mülk sahibi ve kira ödeme detayları, hayır 

ise; iş yeri detay bilgileri alanlarına ilişkin seçim yapılır. 
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Üçüncü adım ekranında vergilendirme usulü alanına ilişkin Basit Usul veya Gerçek 

Usul seçim yapılır ve  butonu tıklanır. Vergilendirme usulünüzü bilmiyorsa  

butonuna tıklanarak destek alınabilir. 

 

Dördüncü adımda işe başlama tarihinin doldurulduğu alandır.  butonu tıklanarak 

açılan takvimden tarih seçimi yapılır ve  butonuna tıklanır. 
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Beşinci adım ekranında üçüncü adımda vergilendirme usulünden basit usul seçim 

yapıldı ise,  “Elektronik tebligata dahil olmak istiyor musunuz?” sorusuna Evet/Hayır 

şeklinde cevap vereceğiniz alan açılır. 

 

 

 butonu tıklandığında açılan Elektronik Tebligat Bildirim tercihleri alanları 

doldurulur. İlgili alanlar okunarak, alanı 

işaretlenir ve  butonu ile özet sayfasına geçiş yapılır. 
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  butonu tıklandığında  butonu ile özet sayfasına geçiş yapılır. 

 

 Üçüncü adımda gerçek usul seçim yapıldı ise, mükellefiyet kaydınızın tesisi ile birlikte 

elektronik tebligat sistemine dahil olunur daha önce e-tebligat aktivasyonu olmayan gerçek 

kişiler için; Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ekranı açılır, bildirim formunda yer alan ilgili 

alanlar doldurulduktan sonra uyarı bölümünü okudum kabul ediyorum alanı işaretlenerek 

 butonu tıklanır.  
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Özet adımında  tuşuna tıklanarak önceki adımlara geçiş işlemi veya 

butonu tıklanarak bildirimin onaylama işlemi yapılır. 

 

 

Gelen onay mesajı ekranında işleme devam etmek istiyorsanız   butonu 

tıklanır. 
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SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekrana telefon numarası 

girilip şifre gönder butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna gelen SMS Onay ekranına şifre girilir ve onayla butonuna tıklanır. 

 

 İşe başlama bildirimi alanında “Kayıt başarılı olarak eklenmiştir” uyarısı yer alır. Bu 

aşamadan sonra ilgili bildirime ilişkin işe başlama talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları 

menüsü tıklanarak Bildirimlerim alanından takip edilir. 

14.1.3 ĠĢ Yeri Adres DeğiĢikliği Bildirimi 

İş yeri adres değişikliği bildiriminin yapıldığı ekrandır. Dört adım ve özet 

sayfalarından oluşmaktadır. 

 Birinci adımda merkez adres bilgileri yer alır.  tuşuna basılarak ikinci adıma 

devam edilir.  
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İkinci adımda yer alan alanlar doldurulur. 

 

Faaliyet Adres Numarası alanında  butonu tıklanır, adres numarası 

biliniyor ise giriş yapılarak  butonuna tıklanır. Adres numarası bilinmiyor ise, 

Adres Numarası Öğrenme adımları İl Seçiniz alanından başlanarak takip edilir. 

 

 

İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  
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İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  

 

Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

işaretlenerek seçim yapılır. 

 

 



120 
 

 

Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir. 

 

İlgili ekranda İş Yeri Kira mı? sorusuna Evet/Hayır cevap adımları izlenir. 

 

 

İşyeri kira mı? sorusuna cevabınız evet ise; mülk sahibi ve kira ödeme detayları, hayır 

ise; iş yeri detay bilgileri alanlarına ilişkin seçim yapılır. 
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Birinci adımda yer alan Faaliyet Kodu Merkez Faaliyet Kodu ile aynı ise 

 butonu ile ekleme/çıkarma işlemi yapılabilir. Farklı faaliyet 

kodu eklenmek istenildiğinde   butonuna tıklanarak faaliyet kod 

sözlüğü alanına geçiş yapılır.  
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Sorgulama kriteri alanına faaliyetiniz ile ilgili faaliyet kodlarını bulabilmek için ilgili 

kelime yazılarak  butonuna tıklanır ve ilgili faaliyet kodlarının listelenmesi 

sağlanır. 

 

Açılan sorgulama alanında ilgili Faaliyet Bilgisinin yer aldığı kutucuk tıklanır ve 

 butonu ile ilgili alana geçiş yapılır.  

 

 

İkinci adımda ilgili alanlar doldurulduktan sonra  butonu tıklanarak üçüncü 

adıma geçiş sağlanır. 

Üçüncü adımda adres tarihinin doldurulduğu alandır.  butonu tıklanarak açılan 

takvimden tarih seçimi yapılır ve  butonuna tıklanır. 
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Tüzel kişiler için iş yeri adres değişikliği bildiriminde 4. adımda iş yeri adres 

değişikliğine ilişkin karar Türkiye Ticaret Gazetesinde yayımlandı mı? sorusuna cevabınız 

Evet ise; Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret 

Sicil Gazetesi Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

 butonu tıklanarak eklenir. 

                           

 

Cevabınız Hayır ise; Kararın Noter Onaylı Örneği ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

İlan Makbuzu eklenir.  butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna 

basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  
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Son adım özet bölümünde  tuşuna tıklanarak önceki adımlara geçiş işlemi veya 

 butonu tıklanarak iş yeri adres değişikliği kaydetme işlemi yapılır. 

 

 

 butonuna basıldığında onay mesajı ekrana gelir. Gelen onay mesajı 

ekranına devam etmek istiyorsanız  butonu tıklanır. 
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SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 İş yeri adres değişikliği alanında “Kayıt başarılı olarak eklenmiştir” uyarısı yer alır. Bu 

aşamadan sonra ilgili bildirime ilişkin işe başlama talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları 

menüsü tıklanarak Bildirimlerim alanından takip edilir. 

14.1.4 ġube ĠĢ Yeri AçılıĢı Bildirimi 

Şube iş yeri açılış bildiriminin yapıldığı ekrandır. Dört adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

 

Birinci adımda Faaliyet Adres Numarası alanı tıklanır, adres numarası ile giriş yapılır. 

Adres numarası bilinmiyor ise; Adres Numarası Öğrenme adımları takip edilir. 

İl-ilçe ve mahalle seçimi yapılır. 
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İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir sol taraftaki kutu işaretlenerek 

seçim yapılır. 

 

Bölüm numarası alnının seçileceği ekran gelir sol taraftaki kutu tıklanarak seçim 

yapılır. 

 

 butonu tıklandığında girilen adres bilgisi ekrana gelir. 

 

Birinci adımda yer alan Faaliyet Kodu Merkez Faaliyet Kodu ile aynı ise 

 butonu ile ekleme/çıkarma işlemi yapılabilir. Farklı faaliyet 
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kodu eklenmek istenildiğinde   butonuna tıklanarak faaliyet kod 

sözlüğü alanına geçiş yapılır. Sorgulama kriteri alanına faaliyetiniz ile ilgili faaliyet kodlarını 

bulabilmek için ilgili kelime yazılarak  butonuna tıklanır ve ilgili faaliyet 

kodlarının listelenmesi sağlanır.  

 

 

 

 

Açılan sorgulama alanında Faaliyet Bilgisinin yer aldığı kutucuk tıklanır ve 

 butonu ile ilgili alana geçiş yapılır. 
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İlgili alanlar doldurulduktan sonra  butonu tıklanarak ikinci adıma geçiş 

sağlanır. 

 

Şube türünü seçiniz sorusuna Mükellefiyetli/Mükellefiyetsiz Şube Açılmasını Talep 

Ediyorum alanlarına ilişkin seçim yapılır. Mükellefiyetli şube açılması durumunda Gelir 

Vergisi S. (Muhtasar) vergi kodundan mükellefiyet açılır.  

İşyeri kira mı? sorusuna cevabınız Evet ise; mülk sahibi ve kira ödeme detayları, Hayır 

ise; İş yeri detay bilgileri alanlarına ilişkin seçim yapılır. 
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Tüzel Kişi Şube İş Yeri açılışta üçüncü adımda şube işyeri açılışına ilişkin karar 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandı mı? sorusuna cevabınız Evet ise; Türkiye 

Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi  butonu 

tıklanarak eklenir. 

 

Cevabınız Hayır ise; Kararın Noter Onaylı Örneği  butonu tıklanarak 

eklenir. 
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Dördüncü adımda şube iş yeri açılış tarihinin doldurulduğu alandır.  butonu 

tıklanarak açılan takvimden tarih seçimi yapılır ve  butonuna 

tıklanır. 

 

 

 butonuna tıklandığında bir önceki sekmeye,  butonuna 

tıklandığında Özet adımına geçiş yapılır. 

 Özet alanında kontrol sağlanıp duruma göre ,  ve  

butonu tıklanarak işleme devam edilir. Geri butonu ile önceki adıma geçiş işlemi, Vazgeç 

butonu ile şube işyeri açılış bildiriminden vazgeçme işlemine ya da Onayla butonu işlemin 

onaylama aşamasına geçiş yapılır. 

 

Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 
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Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 

 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Şube açılışı bildirimin yapıldığına dair aşağıdaki ekranda olduğu gibi  “Şube açılış 

bildirimi başarılıyla gerçekleşmiştir.” uyarısı yer alır. 

 

 Bu aşamadan sonra ilgili bildirime ilişkin işe başlama talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Bildirimlerim alanından takip edilir. 
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14.1.5 ġube ĠĢ Yeri KapanıĢ Bildirimi 

Şube iş yeri kapanış bildiriminin yapıldığı ekrandır. Kapanışın yapılacağı şubenin şube 

kapanış tarihi için butonu tıklanır. 

 

Şube kapanış tarihinin seçileceği alan gelir.  butonu tıklanarak açılan takvimden 

tarih seçimi yapılır ve  butonuna tıklanır. 

 

 

Şube kapanış bildirimine ait özet alanında kontrol sağlanıp duruma göre 

 butonu tıklanarak işleme devam edilir.  butonu 

ile şube işyeri kapanış bildiriminden vazgeçme işlemine yada  butonu işlemin 

onaylama aşamasına geçiş yapılır. 

 

Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 
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Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Şube kapanış bildirimin yapıldığına dair aşağıdaki ekranda olduğu gibi  “Şube 

Kapanış Bildirimi başarılıyla gerçekleşmiştir.” şeklinde geri bildirim yapılır.  

 

 Bu aşamadan sonra ilgili bildirime ilişkin işe başlama talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Bildirimlerim alanından takip edilir. 
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14.1.6 ĠĢi Bırakma Bildirimi 

İşi bırakma bildiriminin yapıldığı ekrandır. İki adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır. Tüzel kişi mükellefiyet türleri için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden işi 

bırakma bildirimi alınmamaktadır. 

Birinci adımda bilgilendirme ve uyarı mesajı alanı yer almaktadır. İlgili alan okunarak 

“ Uyarı bölümünü okudum, kabul ediyorum. “ alanı işaretlenerek ileri tuşuna basılır.  

 

İkinci adımda mükellefe ait merkez ve şubelerin olduğu işyeri türleri listelenir. 

Kapanış tarihi butonu tıklanır. Bu ekranda listelenen tüm satırlar için işi bırakma tarihi 

girilmesi istenir. 

 

İşi bırakma tarihinin seçileceği alandan  butonu tıklanarak açılan takvimden tarih 

seçimi yapılır ve  butonuna tıklanır. 
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Ekrana işi bırakma tarihi alanı gelir, listelenen tüm satırlar için işi bırakma tarihi 

girilmesi istenir. İlgili alanın Geri/İleri butonu ile işleme devam edilir.  

 

İleri butonu tıklandığında, İşi Bırakma Bildirimine ait özet alanının kontrol sağlanıp 

duruma göre  veya  butonu tıklanarak işleme devam edilir.  butonu ile 

İşi Bırakma Bildirimi diğer adımına yada  butonu işlemin kaydet aşamasına geçiş 

yapılır. 
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Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir.       

                  

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 Bu aşamadan sonra ilgili bildirime ilişkin işi bırakma talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Bildirimlerim alanından takip edilir. 

14.1.7 Muhtasar Beyanname Verme Dönem DeğiĢikliği Bildirimi 

Muhtasar beyanname verme dönem değişikliği bildiriminin verildiği ekrandır. İki 

adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda dilekçenin verilmesini istediğiniz Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü 

alanında  ilgili kutucuk işaretlenerek  tuşuna basılır. 
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İkinci adımda vergi dönemine ait başlangıç ay ve yıl bilgilerinin seçimi yapılır ve 

 tuşuna basılır ve özet alanına geçiş yapılır. 

 

 butonuna basıldığında onay mesajı ekrana gelir.  
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Gelen onay mesajı ekranına devam etmek istiyorsanız  butonu tıklanır. 

 

       

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçlarım menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.1.8 Faaliyet Konusu DeğiĢikliği Dilekçesi 

Faaliyet konusu değişikliği dilekçesinin verildiği ekrandır. Dört adım ve özet 

sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda dilekçenin verilmesini istediğiniz Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü 

alanında  ilgili kutucuk işaretlenerek  butonuna basılır. 
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İkinci adımda değiştirmek istediğiniz faaliyet kodunu/kodlarından seçim yapılır ve 

 tuşuna basılır. 

 

Üçüncü adımda yeni faaliyet kodu seçimi yapmak için  butonuna 

tıklanır. 

 

Sorgulama kriteri alanına faaliyetiniz ile ilgili faaliyet kodlarını bulabilmek için ilgili 

kelime yazılarak  butonuna tıklanır ve ilgili faaliyet kodlarının listelenmesi 

sağlanır. 
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Açılan sorgulama alanında ilgili Faaliyet Bilgisinin yer aldığı kutucuk tıklanır ve 

 butonu ile ilgili alana geçiş yapılır.  

Faaliyet kodunu biliyor iseniz ilgili alana kod yazılır ve  butonuna 

basılır. 

 

 Faaliyet kodu değişiklik tarihinin seçileceği alandan  butonu tıklanarak açılan 

takvimden tarih seçimi yapılır ve  butonuna tıklanır. 

 

 

Dördüncü adımda Gerçek Kişiler için belge eklemek istediğiniz durumda 

 alanından belge eklenir ve  butonuna tıklanır. 
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Tüzel Kişiler için faaliyet konusu değişikliğine ilişkin karar Türkiye Ticaret 

Gazetesinde yayınlanmış ise Evet/Hayır cevapları verilerek işleme devam edilir. 

 

Evet işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye 

Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de ek olarak eklenir ileri tuşuna basılır. 

 

 

Hayır işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Kararın Noter Onaylı Örneği eklenir ve 

ileri tuşuna basılır. 
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Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve   butonuna 

tıklanır. 

 

                                                

Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 

             

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.1.9 Ek Faaliyete BaĢlama Dilekçesi 

Ek faaliyet başlama dilekçesinin verildiği ekrandır. Beş adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

Birinci adımda dilekçenin verilmesini istediğiniz Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü 

alanında  ilgili kutucuk işaretlenerek  tuşuna basılır. 

 

 

İkinci adımda faaliyet kodu bilgileri gösterilir  tuşuna basılır. 
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Üçüncü adımda eklemek istediğiniz faaliyet kodunun/kodlarının seçimi yapmak için 

 butonuna tıklanır. 

 

Sorgulama kriteri alanına faaliyetiniz ile ilgili faaliyet kodlarını bulabilmek için ilgili 

kelime yazılarak  butonuna tıklanır ve ilgili faaliyet kodlarının listelenmesi 

sağlanır. 

 

Açılan sorgulama alanında ilgili Faaliyet Bilgisinin yer aldığı kutucuk işaretlenir ve 

 butonu ile ilgili alana geçiş yapılır.  

Faaliyet kodunu biliyorsanız ilgili alana kod yazılır ve  butonuna basılır 

ve   butonuna tıklanır. 
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Dördüncü adımda eklediğiniz faaliyet/faaliyetler için  ilgili kutucuk işaretlenerek 

ek faaliyete başlama tarihinin seçileceği alandan  butonu tıklanarak açılan takvimden 

tarih seçimi yapılır ve  butonuna tıklanır. 

 

Beşinci adımda Gerçek Kişiler için belge eklemek istediğiniz durumda  

butonu ile belge eklenir. Birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili 

dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır ve  butonuna 

tıklanır. 

 

Tüzel Kişiler için ek faaliyet konusu değişikliğine ilişkin karar Türkiye Ticaret 

Gazetesinde yayınlanmış ise Evet/Hayır cevapları verilerek işleme devam edilir. 
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Evet işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye 

Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de ek olarak eklenir butonuna basılır. 

 

 

Hayır işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Kararın Noter Onaylı Örneği eklenir ve 

ileri tuşuna basılır. 

 

Son olarak özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 
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Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 

             

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.1.10 Vergi Türü DeğiĢikliği Dilekçesi 

Vergi türü değişikliği dilekçesinin verildiği ekrandır. Üç adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

Birinci adımda terk’ini talep ettiğiniz vergi türü/türleri var ise vergi adı alanı  

işaretlenerek dönem ay ve yıl seçimi yapılır. Terk talebiniz yok ise, seçim yapmadan  

butonuna basılır.  
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İkinci adımda ilavesini talep ettiğiniz vergi türü/türleri var ise,  butonu tıklanarak 

satır ekleme işlemi yapılır. Vergi türü seçimi, başlangıç dönemi ay ve yıl seçimi yapılarak 

 butonuna tıklanır. 

 

Üçüncü adımda talebinize ilişkin dilekçenize belge eklemek isterseniz  

butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine 

bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 
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Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 

                                              

Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 

              

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

            

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 
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14.1.11 Yönetici DeğiĢikliği Dilekçesi 

Yönetici değişikliği dilekçesinin verildiği ekrandır. Üç adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

Birinci adımda görev taksimine/şirketin temsil ve ilzamına ilişkin değişiklik 

bildiriminde bulunmak için ileri tuşuna basılır. 

 

İkinci adımda görev taksimine/şirketin temsil ve ilzamına ilişkin değişiklik Türkiye 

Ticaret Gazetesinde yayınlanmış ise Evet/Hayır işaretlenerek işleme devam edilir. 

 

Evet işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye 

Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de ek olarak eklenir ileri tuşuna basılır. 

 

Hayır işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Kararın Noter Onaylı Örneği ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu eklenir.  butonu ile birden fazla dosya 
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eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla 

ek eklenmesi sağlanır. 

 

Üçüncü adımda temsile yetkili olanların, şirket unvanını da içeren noterce 

düzenlenmiş imza sirkülerinin noter onaylı örneğini ve temsile yetkili kişilerin kimlik kartı 

fotokopisi veya yabancılarda pasaportun noter onaylı örneği eklenir.  

 

Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 

 

Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 
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Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.1.12 Unvan DeğiĢikliği Dilekçesi 

Unvan değişikliği dilekçesinin verildiği ekrandır. İki adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

Birinci adımda yeni ticaret unvanınızı yazılır. Unvan değişikliği tarihinin seçileceği 

alandan  butonu tıklanarak açılan takvimden tarih seçimi yapılır ve  butonuna 

tıklanır. 
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İkinci adımda unvan değişikliğine ilişkin karar Türkiye Ticaret Gazetesinde 

yayınlanmış ise Evet/Hayır işaretlenerek işleme devam edilir. 

 

Evet işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye 

Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de ek olarak eklenir  tuşuna basılır. 

 

Cevabınız Hayır ise; Kararın Noter Onaylı Örneği ve Unvan değişikliğinin tescil 

tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu eklenir.  butonu ile 

birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere 

tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  

 

Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 
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Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 

                

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  
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Unvan değişikliği işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra ilgili bildirime ilişkin 

talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip 

edilir. 

14.1.13 Hisse Devri Dilekçesi 

Hisse devri dilekçesinin verildiği ekrandır. Üç adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

Birinci adımda şirkete ait ortaklık bilgileri listelenir  tuşuna basılır. 

 

İkinci adımda Tüzel Kişiler için hisse devrine ilişkin karar Türkiye Ticaret 

Gazetesinde yayınlanmış ise Evet/Hayır işaretlenerek işleme devam edilir. 

 

Evet işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye 

Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de ek olarak eklenir ileri tuşuna basılır. 
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Hayır işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Kararın Noter Onaylı Örneği eklenir ve 

 butonuna tıklanır. 

 

Üçüncü adımda devir alan ortağın pay defterine kaydını gösteren sayfanın noter onaylı 

örneği ve hisse devralanların kimlik kartı fotokopisini, yabancılarda pasaportun noter onaylı 

örneğini  ek olarak eklenir  butonuna tıklanır. 

 

Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 
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               Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 

              

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçlarım menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.1.14 Sermaye Artırımı Dilekçe 

Sermaye artırımı dilekçesinin verildiği ekrandır. İki adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

Birinci adımda şirket sermayesi ve şirketin yeni sermayesi bilgileri girilir ve  

butonuna tıklanır. 
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İkinci adımda sermaye artırımına ilişkin karar Türkiye Ticaret Gazetesinde 

yayınlanmış ise Evet/Hayır işaretlenerek işleme devam edilir. 

 

Evet işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye 

Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de ek olarak eklenir ileri tuşuna basılır. 

 

Cevabınız Hayır ise; Kararın Noter Onaylı Örneği ve Sermaye Artırımının tescil 

tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu eklenir.  butonu ile 

birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere 

tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  
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Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 

 

Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 

                

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  
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Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.1.15 Sermaye Azaltımı Dilekçe 

Sermaye azaltımı dilekçesinin verildiği ekrandır. İki adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

Birinci adımda şirket sermayesi ve şirketin yeni sermayesi bilgileri girilir ve  

butonuna tıklanır. 

 

İkinci adımda sermaye azaltımına ilişkin karar Türkiye Ticaret Gazetesinde 

yayınlanmış ise Evet/Hayır işaretlenerek işleme devam edilir. 

 

Evet işaretlendiğinde ilgili alanda yer alan Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türkiye 

Ticaret Sicil Numarası, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayısı bilgilerinin girişi yapılır ve 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de ek olarak eklenir  butonuna tıklanır. 
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Cevabınız Hayır ise; Kararın Noter Onaylı Örneği ve Sermaye Azaltımının tescil 

tarihini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazete ilanı makbuzu eklenir.  butonu ile 

birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere 

tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  

 

Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 

 

Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 
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Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.1.16 ĠletiĢim Bilgileri Güncelleme Dilekçesi 

Sabit Telefon, Cep Telefonu, Elektronik Posta Adresi ve KEP adresi (Kayıtlı 

Elektronik Posta Adresi) bilgilerinin güncellendiği ekrandır. İki adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

Birinci adımda Bağlı Bulunduğunuz Vergi Daireleri alanından Vergi 

Dairesi/Malmüdürlüğü seçim yapılır.  
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Tüm vergi daireleri alanı işaretlendiğinde İl ve Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü 

alanlarından seçim yapılırak  butonuna tıklanır. 

 

İkinci adımda Sabit Telefon, Cep Telefonu, Elektronik Posta Adresi ve KEP adresi 

(Kayıtlı Elektronik Posta Adresi) bilgilerinden güncelleme yapmak için ilgili alanlarda  

butonu tıklanarak satır ekleme işlemi yapılır ve güncel bilgilerin girişi yapılarak  

butonuna basılır. 

 

Son olarak özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 
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SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.1.17 Apartman Yöneticiliği Sicil AçılıĢ Dilekçesi 

Apartman yöneticiliği sicil açılış dilekçesinin verildiği ekrandır. Dilekçe apartman 

yöneticisinin kullanıcı hesabından verilir.  

Bir adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır. 

  

 Birinci adımda apartmana ait adres bilgisini girmek için  butonu 

tıklanır, adres numarası biliniyor ise giriş yapılarak  butonuna tıklanır. Adres 
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numarası bilinmiyor ise, Adres Numarası Öğrenme adımları İl Seçiniz alanından başlanarak 

devam edilir.  

 

İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  

 

 

 

İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 

 

 

Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres bilgisi 

ekrana gelir.  
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 Birinci adımda apartman yönetimi için muhtasar yönünden mükellefiyet kaydının 

açılmasını istiyor musunuz? sorusuna Evet/Hayır işaretlenir. 

 

 Apartman adı bilgileri yazılır. 

 

 Apartman sakinleri ile alınan karar örneği  butonu ile eklenir. Birden 

fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak 

birden fazla ek eklenmesi sağlanır ve  butonuna tıklanır. 

 

Son olarak özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 

 

Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 
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Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.2 Vergi ĠĢlemleri 

14.2.1 Vergi Ceza Ġhbarnamesi Ġndirim/UzlaĢma Talebi Dilekçesi 

Vergi ceza ihbarnamesine istinaden cezada indirim/uzlaşma talebinin yapıldığı 

ekrandır. Vergi ceza ihbarnameleri ekranında son üç yıla ait vergi ceza ihbarnameleri 

listelenir. İhbarnamelere ilişkin cezada indirim ve uzlaşma talebi için başvuru 

yapılabilmektedir.  
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Vergi Usul Kanununun 376. maddesine istinaden cezada indirim talebinde bulunmak 

için;  butonu tıklanarak, 376. Md. Ceza İndirimi ekranı açılır ve ekranda yer 

alan  butonu tıklanır.   

 

 Gelen onay mesajına  butonunun tıklanması halinde, 

 

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Vergi ceza ihbarnamesine indirim talebiniz sonucu vergi satırları alanında 0 ve 3 ile 

başlayan vergi kodu haricindeki vergi kodu bulunması durumunda (Örneğin; 4015,4003) 

indirim talebinize otomatik olarak tahakkuk düzenlenmeyecek olup, talebiniz ilgili vergi 

dairesine iletilerek ve tahakkuk vergi dairesi tarafından düzenlenecektir.  

                              

Yukarıda gelen mesaja istinaden başvurunuzun durumunu Dilekçelerim sayfasından 

takip edebilirsiniz. Vergi dairesi tarafından düzenlenecek tahakkuka "Vergi Ceza İhbarname 

Bilgilerim" sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Otomatik olarak düzenlenecek tahakkuk fişinin görüntülenmesi için İndirim bildirimi 

başarıyla alınmıştır mesajına  butonu tıklanır. 

 



172 
 

Vergi Ceza İhbarnamesi İndirim/Uzlaşma Talebi ekranından tahakkukun 

görüntülenmesi için  butonu tıklanır. Açılan ekranda  butonu 

tıklanarak ilgili tahakkukun görüntülenmesi sağlanır. 

 

 

 

 

Uzlaşma talebinde bulunmak için   butonu tıklanır. 

 

 İlgili bilgiler okunarak, 15 günlük tebligat süresine bağlı kalınmaksızın, uzlaşma 

komisyonuna davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesi istenildiğinde, ilgili alan 

işaretlenerek  butonuna tıklanır. 
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Açılan ekranın onaylanması durumunda  butonu tıklanır. 
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Gelen onay mesajına  butonunun tıklanması halinde,  

 

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 

            

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  
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Uzlaşma bildirisi başarıyla alındı uyarısı gelir ve ilgili vergi dairesine iletilir 

          

Başvurunuzun durumunu İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim sayfasından takip edebilirsiniz. 

14.2.2 Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine Dair Dilekçe 

Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçenin verildiği ekrandır. İki adım ve 

özet sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda dilekçenin verilmesini istediğiniz Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü 

alanında  ilgili kutucuk işaretlenerek  butonuna tıklanır. 

 

İkinci adımda vergi dönemine ait başlangıç ay ve yıl bilgilerinin seçimi yapılır ve 

 butonuna basılır ve özet alanına geçiş yapılır. 
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 butonuna basıldığında onay mesajı ekrana gelir.  

 

Gelen onay mesajı ekranına devam etmek istiyorsanız  butonu tıklanır. 

              

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından 

takip edilir. 

14.2.3 Özelge Talebi Dilekçesi 

Özelge talep işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Beş adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır. Birinci adımda “Özelge talep ettiğiniz konu hakkında vergi incelemeniz var mı? 

Özelge talep ettiğiniz konu hakkında yargıya intikal etmiş bir olay var mıdır? ve Özelge talep 

ettiğiniz konu hakkında uzlaşma talebiniz var mı ya da uzlaşmada olan konunuz var mı?” 

sorularına Evet veya Hayır işaretlenerek  butonuna tıklanır. 
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 Özelge talep işlemine başvuru yapmadan önce örnek özelge havuzundan arama 

yapılmalıdır. Arama sonucunda örnek özelge olmaması durumunda işlem adımlarına devam 

edilir. 

         

İkinci adım T.C./Vergi Kimlik Numarası, Adı Soyadı/Unvanı, Vergi 

Dairesi/Malmüdürlüğü, İkametgâh Adresi / İş Yeri Adresi / Kanuni İş Merkezi Adresi, Ev 

Telefonu/İş Telefonu, Cep Telefonu ve E-Posta Adresi bilgileri görüntülenip  

butonuna tıklanır. 

 

Üçüncü adımda özelge talebiniz hangi vergi kanunu/kanunları ile ilgili ise ilgili 

kutucuk(lar) işaretlenir, tereddüt edilen konu ve hukuki bir değerlendirmenizin olması 

durumunda ilgili alan doldurulur ve  butonuna tıklanır. 
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Dördüncü adım özelge talebinde yer almasını istediği belgelerin eklenebileceği 

ekrandır.  butonu tıklanarak satır ekleme işlemi yapılır, birden fazla dosya yüklemek için 

 buton tıklanabilir. Dosya seç butonu ile ilgili evrakın dökümü yüklenerek evrakın isim 

bilgileri yazılır ve  butonuna tıklanır. 

 

Beşinci adımda bilgilendirme ve uyarılar bölümü okunduktan sonra 

 kutucuğu tıklanır. Açılan kutucuğa özelge 

talebinizi daha kolay ayırt edebilmeniz için isim yazılarak Geri/İleri butonuna tıklanır. 
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İleri butonu tıklandıktan sonra özet adımına geçiş yapılır, özet adımı girişi yapılan tüm 

bilgilerin görüntülendiği ekrandır. 

 

 

Özet adımında  butonu tıklanarak önceki adıma geçiş işlemi yapılır. 

 butonu ile gelen uyarıya evet butonu tıklandığında Özelge Talebini 

Dilekçe/Bildirimlerim/Taleplerim ve Durumları menüsünde Özelge Taleplerim alanına taslak 

olarak kaydedilmesi sağlanır. 
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 butonuna tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği 

aşağıdaki ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

         

 

 

 

Gönderilen şifre SMS onay kodu alanına girilerek  butonuna tıklandığında 

Özelge Talebi onaylanır ve ilgili birime gönderilir. 
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Bu aşamadan sonra ilgili talebe ilişkin değişiklik yapılamaz. Özelge Talebinizin 

durumu İşlem Durumları ve Sonuçları menüsü tıklanarak Özelge Taleplerim alanından takip 

edebilirsiniz. 

14.2.4 Engellilik Vergi Ġndirim Dilekçesi 

 Engellilik Vergi İndiriminden kimler faydalanabilir: Kendisi, bakmakla yükümlü 

olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule 

tabi mükellefler (sadece kendi adına) bu indirimden faydalanabilirler. 

 Engellilik Vergi İndiriminden kimler faydalanamaz: Serbest bölgelerdeki iş yerlerinde 

çalışanlar, gemi adamları, diğer ücretli (kapıcılar v.b.) ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların 

ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez. 

 

 Engellilik Vergi İndirimi başvurusu için gerekli belgeler: 

 Çalıştığı iş yerinden çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı, 

 İşe yeni başlayanlar için Sigorta Giriş Bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait 

Sigorta Bildirgesi (Hizmet Dökümü), 

 Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun ”hastane veya noter tarafından aslı gibidir 

olarak onaylanmış sureti” veya “aslı”, 

 Bakmakla yükümlü olunan kişiler adına başvuru için; bakmakla yükümlü olduğunu 

bildirir yazı başvuru için gerekli belgelerdir. 

 

 

 İlgili uyarı bölümü okunarak uygun olan kutucuk işaretlenerek devam edilir. 
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Açılan ekranda Kendi Adıma Başvuru veya Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi/Kişiler 

Adına Başvuru seçeneklerinden uygun olan işaretlenerek devam edilir. 

Kendi Adıma BaĢvuru adımı iĢaretlendiğinde, ilgili adımdan Hizmet Erbabıyım, 

Serbest Meslek Erbabıyım/Basit Usule Tabi Mükellefim veya Kamu Çalışanıyım 

seçeneklerinden uygun olan işaretlenerek devam edilir. 

 İlgili alandan Sağlık Kurulu Raporu Var veya Hastane Sevki İstiyorum 

seçeneklerinden uygun olan işaretlenerek devam edilir. 

 

Hizmet erbabıyım seçeneği seçilmesi ve sağlık kurulu raporunuz var seçeneğini 

işaretlemeniz durumunda; çalıştığınız iş yerine ait vergi kimlik numarası bilgisi girilerek 

 butonuna basılır. İlgili alanlar otomatik gelir ve  butonu Özet adımına geçiş 

yapılır. 

Başvuruya işlem yapılabilmesi için müracaat tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde engellilik raporunu (hastane veya noter tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış 

sureti veya aslı) müracaat edilen ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 

Engellilik Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin teslim edilmemesi durumunda 

başvurunuz geçersiz sayılır. 
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Hizmet erbabıyım seçeneği seçilmesi ve hastaneye sevk istiyorum işaretlenmesi 

durumunda; sevk istediğiniz hastaneye ait İl, İlçe ve Hastane Adı bilgilerinin girişi yapılarak 

ileri butonu ile devam edilir.  

 

İkinci adımda çalıştığınız iş yerine ait vergi kimlik numarası bilgisi girilerek sorgula 

butonuna basılır. İlgili alanlar otomatik gelir ve  butonu Özet adımına geçiş yapılır.
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 Serbest meslek erbabıyım/Basit Usule Tabi Mükellefim seçeneği seçilmesi halinde ve 

sağlık kurulu raporunuz var seçeneğini işaretlemeniz durumunda; iş yeri bilgileri  

butonu basılarak işyeri bilgilerinin otomatik gelmesi sağlanır ve  butonu ile Özet 

adımına geçiş yapılır. 

Başvuruya işlem yapılabilmesi için müracaat tarihinizden itibaren 15 gün 

içerisinde engellilik raporunu (hastane veya noter tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış 

sureti veya aslı) müracaat edilen ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 

Engellilik Servisine teslim edilmesi gerekir. Belgelerinizi teslim edilmemesi durumunda 

başvuru geçersiz sayılır. 

 

 Serbest meslek erbabıyım/Basit Usule Tabi Mükellefim seçeneği seçilmesi ve 

hastaneye sevk istiyorum işaretlenmesi durumunda;  sevk istediğiniz hastaneye ait İl, İlçe ve 

Hastane Adı bilgilerinin girişi yapılarak ileri butonu ile devam edilir.  
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 İkinci adımda iş yeri bilgileri  butonu ile otomatik gelmesi sağlanır ve 

 butonu ile Özet adımına geçiş yapılır. 

  

 Kamu çalışanıyım seçeneği seçilmesi halinde ve sağlık kurulu raporunuz var 

seçeneğini işaretlenmesi durumunda; çalıştığınız iş yerine ait Kurum Adı/Unvanı ve İş 

Telefonu bilgisi girilir. İş yeri adresinizi girmek için  butonu tıklanır. Adres 

numarasını biliyorsanız numara ile girişi yapılarak kontrol et butonuna tıklanır, adres 

numaranızı bilmiyorsanız ilgili adımlardan seçim yapılarak Kaydet&Kapat butonu tıklanarak 

vergi dairesinin otomatik gelmesi sağlanır ve  butonu ile Özet adımına geçiş yapılır. 

Başvuruya işlem yapılabilmesi için müracaat tarihinizden itibaren 15 gün 

içerisinde engellilik raporunu (hastane veya noter tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış 

sureti veya aslı) müracaat edilen ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 

Engellilik Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerinizi teslim edilmemesi 

durumunda başvuru geçersiz sayılır. 
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  Kamu çalışanıyım seçeneği seçilmesi ve hastaneye sevk istiyorum işaretlenmesi 

durumunda;  sevk istediğiniz hastaneye ait İl, İlçe ve Hastane Adı bilgilerinin girişi yapılarak 

ileri butonu ile devam edilir.  

 

 İkinci adımda çalıştığınız iş yerine ait Kurum Adı/Unvanı ve İş Telefonu bilgisi girilir. 

İşyeri adresinizi girmek için  butonu tıklanır. Adres numaranızı biliyorsanız 

numaranızın girişi yapılarak kontrol et butonuna tıklanır, adres numaranızı bilmiyorsanız ilgili 

adımlardan seçim yapılarak Kaydet&Kapat butonu tıklanarak vergi dairesinin otomatik 

gelmesi sağlanır ve  butonu ile Özet adımına geçiş yapılır. 

 

  

 Bakmakla Yükümlü Olunan KiĢi/KiĢiler Adına BaĢvuru adımı iĢaretlendiğinde, 

ilgili adımdan Hizmet Erbabıyım, Serbest Meslek Erbabıyım veya Kamu Çalışanıyım 

seçeneklerinden uygun olan işaretlenerek devam edilir.
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 İlgili alandan Sağlık Kurulu Raporu Var veya Hastane Sevki İstiyorum 

seçeneklerinden uygun olan işaretlenerek devam edilir.

 

Hizmet erbabıyım seçeneği seçilmesi ve sağlık kurulu raporunuz var seçeneğini 

işaretlemeniz durumunda; Bakmakla yükümlü olunan kişi/kişilerin T.C. Kimlik Numarasını 

yazılır ve butonuna tıklanır.  işaretini kullanarak birden fazla kişi eklenebilir. 

SGK’nın sağlık karnesi servisinden veya SGK provizyon aktivasyon sistemi üzerinden 

alınacak olan bakmakla yükümlü olduğunuza dair yazı   butonu tıklanarak 

eklenir.  butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı 

tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 butonu ile devam edilir.  
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İkinci adımda çalıştığınız iş yerine ait vergi kimlik numarası bilgisi girilerek 

 butonuna basılır. İlgili alanlar otomatik gelir ve  butonu Özet adımına 

geçiş yapılır. 

 

 

Hizmet erbabıyım seçeneği seçilmesi ve hastaneye sevk istiyorum işaretlenmesi 

durumunda; sevk istenilen hastaneye ait İl, İlçe ve Hastane Adı bilgilerinin girişi yapılarak 

 butonu ile devam edilir.  

 

 

 İkinci adımda bakmakla yükümlü olunan kişi/kişilerin T.C. Kimlik Numarasını yazılır 

ve butonuna tıklanır.  işaretini kullanarak birden fazla kişi eklenebilir. 

SGK’nın sağlık karnesi servisinden veya SGK provizyon aktivasyon sistemi üzerinden 

alınacak olan bakmakla yükümlü olduğunuza dair yazı   butonu tıklanarak 
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eklenir.  butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı 

tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 butonu ile devam edilir.  

 

Üçüncü adımda çalıştığınız iş yerine ait vergi kimlik numarası bilgisi girilerek 

 butonuna basılır. İlgili alanlar otomatik gelir ve  butonu Özet adımına 

geçiş yapılır. 

 

 Serbest meslek erbabıyım seçeneği seçilmesi halinde ve sağlık kurulu raporunuz var 

seçeneğini işaretlemeniz durumunda; bakmakla yükümlü olunan kişi/kişilerin T.C. Kimlik 

Numarasını yazılır ve butonuna tıklanır.  işaretini kullanarak birden fazla kişi 

eklenebilir. SGK’nın sağlık karnesi servisinden veya SGK provizyon aktivasyon sistemi 

üzerinden alınacak olan bakmakla yükümlü olduğunuza dair yazı   butonu 
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tıklanarak eklenir.  butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl 

tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi 

sağlanır.  butonu ile devam edilir.  

 Başvuruya işlem yapılabilmesi için müracaat tarihinizden itibaren 15 gün 

içerisinde engellilik raporunu (hastane veya noter tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış 

sureti veya aslı) müracaat edilen ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 

Engellilik Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerinizi teslim edilmemesi 

durumunda başvuru geçersiz sayılır. 

 

 İkinci adımda iş yeri bilgileri  butonu ile otomatik gelmesi sağlanır ve 

 butonu ile Özet adımına geçiş yapılır. 

 

 Serbest meslek erbabıyım seçeneği seçilmesi ve hastaneye sevk istiyorum 

işaretlenmesi durumunda;  sevk istediğiniz hastaneye ait İl, İlçe ve Hastane Adı bilgilerinin 

girişi yapılarak ileri butonu ile devam edilir.  
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İkinci adımda bakmakla yükümlü olunan kişi/kişilerin T.C. Kimlik Numarasını yazılır 

ve butonuna tıklanır.  işaretini kullanarak birden fazla kişi eklenebilir. 

SGK’nın sağlık karnesi servisinden veya SGK provizyon aktivasyon sistemi üzerinden 

alınacak olan bakmakla yükümlü olduğunuza dair yazı   butonu tıklanarak 

eklenir.  butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı 

tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 butonu ile devam edilir. 

 

Üçüncü adımda çalıştığınız iş yerine ait vergi kimlik numarası bilgisi girilerek 

 butonuna basılır. İlgili alanlar otomatik gelir ve  butonu Özet adımına 

geçiş yapılır. 
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Kamu çalışanıyım seçeneği seçilmesi halinde ve sağlık kurulu raporunuz var 

seçeneğini işaretlenmesi durumunda; bakmakla yükümlü olunan kişi/kişilerin T.C. Kimlik 

Numarasını yazılır ve butonuna tıklanır.  işaretini kullanarak birden fazla kişi 

eklenebilir. SGK’nın sağlık karnesi servisinden veya SGK provizyon aktivasyon sistemi 

üzerinden alınacak olan bakmakla yükümlü olduğunuza dair yazı   butonu 

tıklanarak eklenir.  butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl 

tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi 

sağlanır.  butonu ile devam edilir. 

Başvuruya işlem yapılabilmesi için müracaat tarihinizden itibaren 15 gün 

içerisinde engellilik raporu (hastane veya noter tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış sureti 

veya aslı) müracaat edilen ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 

Engellilik Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerinizi teslim edilmemesi 

durumunda başvuru geçersiz sayılır. 

 

 

 İkinci adımda çalıştığınız iş yerine ait Kurum Adı/Unvanı ve İş Telefonu bilgisi girilir. 

İş yeri adresinizi girmek için  butonu tıklanır. Adres numarasını biliyorsanız 

numara ile girişi yapılarak kontrol et butonuna tıklanır, adres numaranızı bilmiyorsanız ilgili 
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adımlardan seçim yapılarak Kaydet&Kapat butonu tıklanarak vergi dairesinin otomatik 

gelmesi sağlanır ve  butonu ile Özet adımına geçiş yapılır. 

 

 Kamu çalışanıyım seçeneği seçilmesi ve hastaneye sevk istiyorum işaretlenmesi 

durumunda;  sevk istediğiniz hastaneye ait İl, İlçe ve Hastane Adı bilgilerinin girişi yapılarak 

ileri butonu ile devam edilir.  

 

İkinci adımda bakmakla yükümlü olunan kişi/kişilerin T.C. Kimlik Numarasını yazılır 

ve butonuna tıklanır.  işaretini kullanarak birden fazla kişi eklenebilir. 

SGK’nın sağlık karnesi servisinden veya SGK provizyon aktivasyon sistemi üzerinden 
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alınacak olan bakmakla yükümlü olduğunuza dair yazı   butonu tıklanarak 

eklenir.  butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı 

tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 butonu ile devam edilir. 

 

 Üçüncü adımda çalıştığınız iş yerine ait Kurum Adı/Unvanı ve İş Telefonu bilgisi 

girilir. İş yeri adresinizi girmek için  butonu tıklanır. Adres numarasını 

biliyorsanız numara ile girişi yapılarak kontrol et butonuna tıklanır, adres numaranızı 

bilmiyorsanız ilgili adımlardan seçim yapılarak Kaydet&Kapat butonu tıklanarak vergi 

dairesinin otomatik gelmesi sağlanır ve  butonu ile Özet adımına geçiş yapılır. 

 

 

Özet adımında bilgiler kontrol edildikten sonra  butonuna basılır.  
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Gelen onay mesajı ekranına devam etmek istiyorsanız  butonu tıklanır. 

              

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından 

takip edilir. 

14.2.5 Mukimlik Belgesi Talebi Dilekçesi 

Mukimlik belgesi talep dilekçesinin verildiği ekrandır. İki adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır.  

 Birinci adımda adres bilgilerinin seçimi yapılır. Düzenlenecek mukimlik belgesi 

adresinize taahhütlü posta ile gönderilir. Dilekçenizin cevabını sistemde kayıtlı olmayan 

adresinize gönderilmesi istenmesi durumunda  alanından yeni adres 

bilgilerinizin girişi yapılır.  

  

  butonu tıklanarak ilgili alanlardan yeni adres bilgisi girişi yapılır. 

Adres numarası biliniyor ise giriş yapılarak  butonuna tıklanır. Adres numarası 

bilinmiyor ise, Adres Numarası Öğrenme adımları İl Seçiniz alanından başlanarak takip edilir. 
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İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  

 

 

 

İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

işaretlenerek seçim yapılır. 

 

 

Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir. 
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 Mukimlik belgesinin yurtdışında bir adrese gönderilmesinin istenmesi durumunda 

 kutucuk işaretlenerek açılan alana adres bilgilerinin girişi 

sağlanır ve  tuşu ile diğer adıma geçiş yapılır. 

 

 İkinci adımda yurt dışında elde ettiğiniz/edeceğiniz gelir/kazanç/iratlara ilişkin 

bilgilerin girişi yapılır.  butonu işaretlenerek tabloya birden fazla ülke ve yıl/dönem 

eklenebilir.  

 

 Yurtdışından elde ettiğiniz/edeceğiniz gelirin/kazancın/iradın türü   

alanı tıklanarak seçim yapılır. 

Yurtdışından elde ettiğiniz/edeceğiniz gelirin/kazancın/iradın hangi ülkeden elde 

edildiği/edileceği alanından  alanı tıklanarak ülke seçimi yapılır. Azerbaycan, 

Yunanistan, Suudi Arabistan, Avusturya ve İsviçre seçimi yapıldığında açılan   infoda yer 

alan bilgiler dikkate alınarak ilgili linklere ulaşılır.  Ayrıca İsviçre için seçim yapıldığında 

Yurtdışından elde ettiğiniz/edeceğiniz gelirin/kazancın/iradın türü “faiz” ve “temettü” ise 
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açılan ekranda   butonu tıklanarak ek eklenir.  butonu kullanılarak 

birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere 

tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  butonu ile devam edilir. 

 

 Yurtdışından elde ettiğiniz/edeceğiniz gelirin/kazancın/iradın hangi yıllar için elde 

edildiği/edileceği alanından  alanı tıklanarak belirli tarih aralığı için başlangıç 

ve bitiş tarihlerini girilir, belirli tarih sonrası için başlangıç tarihi girilir. Belirli bir yıl için 

mukimlik belgesi seçimi yapıldığında başlangıç ve bitiş tarihi alanlarının seçimi yapılmaz. 

 Yurtdışından elde ettiğiniz/edeceğiniz gelirin/kazancın/iradın kimden elde 

edildiğine/edileceğine ilişkin Ad Soyad/Unvan ve açık adres bilgileri girilir. 

 Yurtdışında tahakkuk eden/tahsil edilen gayrisafi tutarı girilir. Tutar bilinmiyor ise 

gerekçesi yazılır. Ayrıca tutara ilişkin belirtmek istediğiniz hususları bu alana yazılabilir. 

 Yurtdışında tahakkuk eden/tahsil edilen gayrisafi tutarın para birimini  

alanı tıklanarak Türk Lirası, İngiliz Sterlini, Amerikan Doları, İsviçre Frangı, Euro ve Diğer 

alanından seçim yapılır. 

 Yurtdışı kaynaklı geliriniz olmadığı halde mukimlik belgesi talep etmeniz durumunda 

 kutucuğu işaretlenerek gerekçesi yazılır ve ilgili 

alandan Yurtdışından elde ettiğiniz/edeceğiniz gelirin/kazancın/iradın hangi ülkeden elde 

edildiği/edileceği ve Yurtdışından elde ettiğiniz/edeceğiniz gelirin/kazancın/iradın hangi 

yıllar için elde edildiği/edileceği alanlarının girişi yapılarak  butonu ile Özet adımına 

geçiş yapılır. 
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Özet adımında bilgiler kontrol edildikten sonra 

kutucuğa işaretlenerek  butonuna basılır.  

Gelen onay mesajı ekranına devam etmek istiyorsanız  butonu tıklanır. 

              

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip  butonu tıklanır. 

            

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  
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 Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından 

takip edilir. 

14.2.6 Vergi Ceza Ġhbarnamesinin Düzeltilmesi/Kaldırılması Dilekçesi 

Vergi ceza ihbarnamesinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde 

cezada indirim talebinde bulunma, uzlaşma talebinde bulunma ve dava açma haklarınız 

bulunmaktadır. İşlemlerim menüsü altında yer alan Vergi Ceza İhbarnamesi İndirim/Uzlaşma 

Talebi sayfasından indirim ve uzlaşma talebinde bulunabilir.  

Vergi ceza ihbarnamesinin mükellefiyetinizle ilgili olmadığına, mükerrer olduğuna, 

zamanaşımına uğramış verginiz ile ilgili olduğuna, hesap hatası olduğuna vb. sebeplerle 

düzeltmesi/kaldırılması gerektiğine dair talebiniz var ise vergi dairenizce talebinizin 

incelenmesi için bu sayfadan başvuru yapılır.  

İlgili ihbarname ile ilgili   butonu tıklanır. Birden fazla 

vergi ceza ihbarnamesi için düzeltme/kaldırma talebinde bulunmak istenildiğinde vergi ceza 

ihbarnamesi bilgilerinin yer aldığı satır başlarındaki kutucuklar işaretlenerek 

 butonu tıklanır ilgili adımlara geçiş 

yapılır. 

  

Açılan ekran iki adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır. Birinci adımda vergi ceza 

ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebine ilişkin açıklamalar için metni alanı 

doldurulur. Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebine belge eklemek için 

 butonu tıklanır. Birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak 

ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenir.  
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 İkinci adımda dilekçenizin cevabını sistemde kayıtlı olmayan adresinize gönderilmesi 

istenmesi durumunda  alanından yeni adres bilgilerinizin girişi yapılır. Adres 

numarası biliniyor ise giriş yapılarak  butonuna tıklanır. Adres numarası 

bilinmiyor ise, Adres Numarası Öğrenme adımları İl Seçiniz alanından başlanarak takip edilir. 

 

                  butonu tıklanarak ilgili alanlardan yeni adres bilgisi girişi yapılır. 

 

İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  
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İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 

 

 

Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir. 

 

  butonu ile Özet adıma geçiş yapılır. 
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 Özet adımında bilgilerin kontrolü sağlanıp duruma göre  veya  

butonu tıklanarak işleme devam edilir.  butonu ile diğer adıma geçiş yapılır. 

 butonu işlemin onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/Hayır butonu ile 

işleme devam edilir. 

 

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 
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14.2.7 Gayrimenkul Sermaye Ġradına Konu Malın Elden Çıkarılması 

ile Gelirin Son Bulması Dilekçesi 

 Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulması 

durumunda dilekçenin verildiği ekrandır. Üç adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda daha önce gayrimenkul sermaye iradı beyanınıza konu ettiğiniz ve 

sistemimizde kayıtlı olan gayrimenkuller listelenir. Gayrimenkul sermaye iradı beyanınıza 

konu olan elden çıkardığınız malınız/mallarınız listede yer alıyor ise ilgili kutucuk ile seçim 

yaptıktan sonra satış tarihi girişi ve gelirin son bulduğu yıl seçimi yapılır, ilgili gayrimenkul 

listede yer almıyor ise gayrimenkule ait adres girişini yapmak için  butonu tıklanır. 

 

İkinci adımda ilgili gayrimenkul listede yer almıyor ise gayrimenkule ait adres girişi 

yapmak için  butonu tıklanır. Açılan alandan gayrimenkule ait adres girmek için

 butonu tıklanarak ilgili alanlardan yeni adres bilgisi girişi yapılır. Adres 

numarası biliniyor ise ilgili alana yazılarak  butonuna tıklanır. 
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Adres numarası bilinmiyor ise; İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  

 

 

 

İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 

 

 

Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir. 
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 İlgili alanda Gayrimenkul Türü alanından Mesken, İşyeri, Diğer ve Hak alanlarından, 

Gayrimenkul Satış tarihi alanından  butonu tıklanarak açılan takvimden tarih seçimi ve 

Gelirin Son Bulduğu Yıl seçimi yapılarak  butonuna tıklanır.

 

 

Üçüncü adımda talebinize ilişkin dilekçenize belge eklemek isterseniz   

butonu tıklanarak ek eklenir ve  butonu ile devam edilir.  butonu 

kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine 

bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  
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Son olarak özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 

 

       butonu işlemin onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/ Hayır butonu 

ile işleme devam edilir.            

 

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 
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14.2.8 Gayrimenkul Sermaye Ġradı Ġstisna Dilekçesi  

 Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin istisna dilekçesinin verildiği ekrandır. İki adım ve 

özet sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda son beş yıla ait istisna tutarları listelenir. Hangi yıla ait istisna dilekçesi 

vermek istenilirse  alanından dönem seçimi yapılır. Devamında daha önce 

gayrimenkul sermaye iradı beyanına konu edilen ve sistemde kayıtlı olan gayrimenkuller 

listelenir. Listede yer alan gayrimenkul için seçim yapılacaksa  kutucuk işaretlenir. 

Listede yer almayan bir gayrimenkule ait istisna dilekçesi vermek için  işaretine 

tıklanarak ve  kutucuk işaretlenerek   alanından Gayrimenkul Türü 

alanından Mesken, İş Yeri, Diğer ve Hak türlerinden seçimi yapılır. 

 

 

 alanından gayrimenkule ait adres bilgisi girişi yapılır. Adres numarası 

biliniyor ise ilgili alana yazılarak  butonuna tıklanır. 

 

Adres numarası bilinmiyor ise; İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  
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İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 

 

 

Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir. 

 

 Adres bilgisi girişi yapıldıktan sonra kira geliri bilgileri yazılır ve   

alanından istisna nedeni seçimi yapılarak  butonuna tıklanır.  

İkinci adımda talebinize ilişkin dilekçenize belge eklemek isterseniz   

butonu tıklanarak ek eklenir ve  butonu ile devam edilir.  butonu 

kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine 

bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  
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Son olarak özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 

 

       butonu işlemin onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/ Hayır butonu 

ile işleme devam edilir.   

          

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 



217 
 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.2.9 Ġkale SözleĢmesi veya KarĢılıklı Sonlandırma SözleĢmesi 

Kapsamında Gelir Vergisi Ġade Talep Dilekçesi 

İkale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında gelir vergisi iade 

talep dilekçesinin verildiği ekrandır. Birinci adımda Evet işaretlendiğinde üç adım, Hayır 

işaretlendiğinde iki adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda “İkale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında gelir vergisi 

kesintisi iade talebine ilişkin açılmış bir davanız var mı?” sorusuna Evet/Hayır işaretlenerek 

devam edilir. 

 

işaretlendiğinde açılan alandan Feragat Dilekçesinin Tarihi  seçimi 

yapılır, Feragat Dilekçesinin Sayısı, Yargı Merci ve Davanın Esas Numarası bilgileri girişi 

yapılarak   butonu ile devam edilir. 
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İkinci adımda kesinti yapılan tutara ait ücret bordrosunun dönemi, iadesini talep 

ettiğiniz gelir vergisi kesinti tutarının yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ikale veya 

karşılıklı sonlandırma sözleşmesi yaptığınız mükellefin vergi kimlik/T.C. kimlik numarasını 

girişi yapılarak  butonuna tıklanır devamında  butonu ile devam edilir. 

 

 işaretlendiğinde birinci adımda kesinti yapılan tutara ait ücret bordrosunun 

dönemi, iadesini talep ettiğiniz gelir vergisi kesinti tutarının yatırılacağı banka hesap 

bilgilerini ve ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi yaptığınız mükellefin vergi 

kimlik/T.C. kimlik numarasını girişi yapılarak  butonuna tıklanır devamında 

 butonu ile devam edilir. 

 

Evet işaretlendiğinde üçüncü adımda, Hayır işaretlendiğinde ikinci adımda; İkale veya 

karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve kesinti yapılan döneme ilişkin ücret bordrosu eklenir ve 

eklemek istediğiniz diğer belge var ise   butonu tıklanarak ek eklenir ayrıca 

 alanı işaretlenerek  butonu ile devam edilir.  

butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların 

üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  
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Son olarak özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 

 

 

  butonu ile işlemin onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/ Hayır butonu ile 

işleme devam edilir. 

 

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.2.10 Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Yükümlülüğünün 

Sona Erme Bildirimi Dilekçesi 

Geri kazanım katılım payı beyanname yükümlülüğünün sona erme bildirimi 

dilekçesinin verildiği ekrandır. Bir adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda geri kazanım katılım payı beyannamesini verme yükümlülüğünün 

kalktığı tarihi seçimi  yapılır ve geri kazanım katılım payı beyannamesini verme 

yükümlülüğünün kalkma gerekçesi yazılarak butonu ile özet sayfasına geçilir. 
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  butonu ile işlemin onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/ Hayır butonu ile 

işleme devam edilir. 

 

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 
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14.2.11 Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne GeçiĢ Dilekçesi 

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçiş dilekçesinin verildiği ekrandır. Bir adım ve 

özet sayfalarından oluşmaktadır.  

Birinci adımda hasılat esaslı vergilendirme usulü şartlarına ilişkin belge eklemek için 

  butonu tıklanarak ek eklenir.  butonu kullanılarak birden fazla 

dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak 

birden fazla ek eklenmesi sağlanır ve  butonu ile özet sayfasına geçilir. 

 

 

 Özet adımında gerekli kontroller yapılarak  butonu ile işlemin onaylama 

aşamasına geçiş yapılır.  

 

 Evet/ Hayır butonu ile işleme devam edilir. 

 



223 
 

   

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.2.12 Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Ġade Talebi Dilekçesi 

Harç ve değerli kağıt bedeli iade talebi dilekçesinin verildiği ekrandır. İki adım ve özet 

sayfalarından oluşmaktadır. 

Birinci adımda dilekçenizin cevabının sistemde kayıtlı olmayan adresinize 

gönderilmesini istiyorsanız butonu tıklanarak ilgili alanlardan yeni adres 

bilgisi girişi yapılır. Adres numarası biliniyor ise ilgili alana yazılarak  butonuna 

tıklanır. 
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Adres numarası bilinmiyor ise; İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  

 

 

 

İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  

 

Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 
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Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres bilgisi 

ekrana gelir. 

 

 Devamında ödemesini yaptığınız ve iade talebinde bulunacağınız harç veya değerli 

kağıt bedeli türü seçimi ve ödemeyi yaptığınız yılı seçimi yapılarak  butonuna 

tıklanarak seçilen değerler için iade talebinde bulunabilecek ödemeler listelenir.  

 

  

 İlgili döneme ait iade talep edilecek alan  işaretlenir. 
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Açılan alana ödemeleriniz ile bilgiler ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım 

izin harcının iadesinin istenilmesi durumunda cep telefonu İMEİ numarası yazılarak  

butonu ile devam edilir. 

 

 İkinci adımda “Harç ve değerli kağıt bedeli ödemesi yaparak kullanmadığınız tutarın 

tarafınıza nasıl iade edilmesini istiyorsunuz?” sorusuna Mahsuben veya Nakden işaretlenir. 

 

  işaretlenmesi durumunda vergi dairesi kayıtlarında yer alan tutarın 

hangi borcunuza/borçlarınıza mahsup edilmesini istenildiği bilgisi yazılır ve eklemek 

istediğiniz diğer belge var ise   butonu tıklanarak ek eklenir  butonu ile 

özet adımına geçiş yapılır.  butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için 

Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi 

sağlanır. 
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 işaretlenmesi durumunda banka hesap bilgileri yazılır ve eklemek 

istediğiniz diğer belge var ise   butonu tıklanarak ek eklenir  butonu ile 

özet adımına geçiş yapılır.  butonu kullanılarak birden fazla dosya eklemek için 

Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi 

sağlanır. 

 

 Özet adımında gerekli kontroller yapılarak  butonu ile işlemin onaylama 

aşamasına geçiş yapılır. 
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 Evet/ Hayır butonu ile işleme devam edilir. 

   

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.2.13 Ġzaha Davet ĠĢlemleri 

İzaha davet işlemleri, verginin zıyaa uğradığına ilişkin emareler bulunduğuna dair 

yetkili merciiler tarafından hakkınızda yapılan tespitleri görüntüleyebileceğiniz ve süresi 

içinde cevap verebileceğiniz alandır.  

 

İzaha davet işlemleri ekranı Sorgu Kodu, İzaha Davetin Konusu, Yazı Tarihi, Tebliğ 

Tarihi, İzah Bitiş Tarihi, İzaha Davet Yazısı, İzaha Cevap Girişi ve İzaha Cevap 

başlıklarından oluşmaktadır.  

İzaha Davet Yazısı  butonuna tıklandığında tarafınıza tebliğ edilen izaha 

davet yazısını görüntüleyebilirsiniz. 
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 butonuna tıklandığında hakkınıza yapılan tespite ilişkin cevabınızı 

yazacağınız ekran açılmaktadır.  

İzaha davet cevap ekranı dört adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır. 

  Birinci adım T.C./Vergi Kimlik Numarası, Adı Soyadı/Unvanı, Kayıtlı Olduğu Vergi 

Dairesi/Mal müdürlüğü, İkametgâh Adresi / İş Yeri Adresi / Kanuni İş Merkezi Adresi, Ev 

Telefonu/İş Telefonu, İnteraktif Vergi Dairesi Talep/Onay İçin Kullanılan Cep Telefonu ve E-

Posta Adresi bilgileri görüntülenip ileri butonuna basılır.   

 

İkinci adımda Matrah Farkının/Tespitin Doğruluğunu, Onay Durumu ve İzahat Girişi 

yapılacak alanlar görüntülenir ve ilgili alanlara giriş yapılarak Geri/İleri butonuna basılır. Geri 

butonu ile bir önceki sayfaya ya da ileri butonu ile işleme devam edilir. 
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Üçüncü adımda izahat cevabında yer almasını istediğiniz ek belgeniz var ise 

 butonuna tıklanarak eklenir.  butonu ile birden fazla 

dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak 

birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 

Dördüncü adımda bilgilendirme ve uyarı bölümü okunduktan sonra, Uyarı 

bölümünü okudum, kabul ediyorum alanı işaretlenerek ileri tuşuna basılır.  
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Özet ekranı tüm adımlarda girdiğiniz bilgilerin görüntülendiği ekrandır.  
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Özet adımında  butonu tıklanarak önceki adıma geçiş işlemi,  

butonuna tıklandığında “İzaha davet işlemi yapmaktasınız. Onaylamak istediğinizden emin 

misiniz?” bilgilendirme mesajı görüntülenir. Gelen onay mesajı ekranında işleme devam 

etmek istiyorsanız   butonu tıklanır. 

                     

                  

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 

 

“Talep formunuz kaydedilmiştir.” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra izaha davet 

talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip 

edilir. 
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İzaha Cevap  butonuna tıklandığında hakkınıza yapılan tespite ilişkin 

cevabınızı görüntüleyeceğiniz sayfa açılmaktadır.  

 

 

 

14.2.14 Eczane Bilgi Formu Talebi 

 Eczane bilgi formu talebinde bulunabileceğiniz ekrandır. İlgili alanda eczane/işletme 

adı yazılır ve eczane bilgi formunun hangi yıl talep edildiği  alanından 

seçimi yapılarak butonu ile ilgili döneme ait beyannamenin gelmesi sağlanır. 
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 Açılan alandan  butonu tıklanır.  

 

 

Gelen onay mesajı ekranında işleme devam etmek istiyorsanız   butonu 

tıklanır. 

 

  

 Eczane bilgi formu sonuç ekranından görüntüleme sağlanır.  butonu ile yazdırma 

işlemi yapılır. 
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14.2.15 SatıĢ Hasılatı Bilgi Formu Talebi 

 Satış hasılat bilgi formu talebinde bulunabileceğiniz ekrandır. İlgili alanda satış hasılat 

bilgi formunun hangi yıl talep edildiği  alanından seçimi yapılır ve formun 

verileceği kurum/kuruluş adı yazılarak butonu ile ilgili döneme ait beyannamenin 

gelmesi sağlanır. 

 

 Açılan alandan  butonu tıklanır.  

 

 

Gelen onay mesajı ekranında işleme devam etmek istiyorsanız   butonu 

tıklanır. 

   

 Satış hasılat bilgi formu sonuç ekranından görüntüleme sağlanır.  butonu ile 

yazdırma işlemi yapılır. 
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14.2.16 Bilanço-Gelir Tablosu veya ĠĢletme Hesabı Özetinin Onay 

Talebi 

 Bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti onay talebinde bulunabileceğiniz 

ekrandır. İki adımdan oluşmaktadır. 

 Birinci adımda Yıllık Gelir Vergisi, Basit Usul Ticari Kazanç Vergisi ve Gelir Geçici 

Vergi beyanname türlerinden seçim yapılır. Dönem seçiniz alanından Başlangıç ve Bitiş 

Dönemi seçimi yapılır. Onaylanacak belge seçiminde Bilanço, Gelir Tablosu, Bilanço/Gelir 

Tablosu ve İşletme Hesap Özeti alanlarından seçim tapılır. Hangi birime hitaben alanına ilgili 

birimin adı yazılır ve   butonu devam edilir. 

 

 İkinci adımda beyanname ekinde doldurulan teşebbüs ve ortaklık seçimi işaretlenerek  

 butonuna tıklanır. 

 

Gelen onay mesajı ekranında damga vergisi tahakkuku bilgisi yer alır talep 

doğrultusunda 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ilgili tebliği ile belirlenen tutarda tahakkuk 

ettirilecek olan maktu damga vergisinin ödenmesi durumunda belge görüntülenebilir. 

Onaylamanız durumunda belirtilen miktar tahakkuk ettirilir.  



238 
 

   

 

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası girilip butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 

14.2.17 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında UzlaĢma 

Talebi Dilekçesi 

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında uzlaşma talebi dilekçesinin 

verildiği ekrandır. Dört adım özet sayfalarından oluşmaktadır. 

Birinci adımda bildirim sonrası uzlaşma talebinde bulunulan denetim raporuna ait 

Rapor Tarihi seçimi , Rapor Sayısı, Rapor Dönemi ve Bildirim Tebliğ Tarihi seçimi 

yapılır. Denetim raporu birden fazla ise  butonu tıklanarak satır ekleme işlemi ile 

bilgilerin girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 
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İkinci adımda bildirim sonrası uzlaşma talep edilen hazine payı dönem ve tutar 

bilgisini girişi yapılır. Hazine payı dönem ve tutar bilgisi birden fazla ise  butonu 

tıklanarak satır ekleme işlemi ile bilgilerin girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 

 

Üçüncü adımda bildirim sonrası uzlaşma talep edilen cezai şart tutar bilgisi girilir. 

Cezai şart tutar bilgisi birden fazla ise  butonu tıklanarak satır ekleme işlemi ile bilgilerin 

girişi yapılarak  butonuna tıklanır. 
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Dördüncü adımda uzlaşma konu bildirimi  butonu tıklanarak ek eklenir 

 butonu ile özet adımına geçiş yapılır. eklenir.  butonu ile birden 

fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak 

birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 

 Özet adımında gerekli kontroller yapılarak  butonu ile işlemin onaylama 

aşamasına geçiş yapılır. 

 

 Evet/ Hayır butonu ile işleme devam edilir. 

   



241 
 

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.2.18 Genel Amaçlı Dilekçe 

Genel amaçlı dilekçenin verildiği ekrandır. Üç adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır. 

Birinci adımda Bağlı Bulunduğunuz Vergi Daireleri alanından Vergi 

Dairesi/Malmüdürlüğü seçim yapılır.  

 

Tüm Vergi daireleri alanı işaretlendiğinde İl ve Vergi Dairesi/Malmüdürlüğü 

alanlarından seçim yapılırak  butonuna tıklanır. 
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İkinci adımda dilekçenizin cevabının sistemde kayıtlı olmayan adresinize 

gönderilmesini istiyorsanız butonu tıklanarak ilgili alanlardan yeni adres 

bilgisi girişi yapılır.  

 

   Adres numarası biliniyor ise ilgili alana yazılarak  butonuna tıklanır. 

 

Adres numarası bilinmiyor ise; İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  
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İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  

 

Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 
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Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir. 

 

  tuşu ile diğer adıma geçiş yapılır. 

 

Üçüncü adımda dilekçe metni alanı doldurulur. Dilekçenize eklemek istediğiniz ek var 

ise  butonu tıklanır. Birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak 

ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenir.  
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 butonu tıklandığında, genel amaçlı dilekçe özet alanının kontrol sağlanıp 

duruma göre  veya  butonu tıklanarak işleme devam edilir.  butonu ile 

diğer adıma geçiş yapılır. 

 butonu işlemin onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/ Hayır butonu ile 

işleme devam edilir. 

 

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  
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Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.2.19 Belge Ġptal Talep Dilekçesi 

Belge iptal talep dilekçesinin verildiği ekrandır. İki adım ve özet sayfalarından 

oluşmaktadır. 

 Birinci adımda 347 No’lu Tebliğ Uyarınca Yetkili Matbaalarca İnternetten Girişi 

Yapılan Belgelerden iptal talep dilekçesi vermek için dönem seçimi yapılarak 

butonuna tıklanır açılan listeden ilgili kutucuk işaretlenir. Noterlerin Tasdik Ettirdiklerini 

Bildirdikleri Belgelerden iptal talep dilekçesi vermek için listeden İlgili kutucuk 

işaretlenerek butonuna tıklanır.  

 

                                                                

İkinci adımda 347 no’lu tebliğ uyarınca yetkili matbaalarca internetten girişi yapılan 

belgeler ve noterlerin tasdik ettirdiklerini bildirdikleri belgeler dışında belge 
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eklemek isterseniz Türü, Belge Seri No, Belge Başlangıç No, Belge Adedi, Basım Onay Yeri 

ve Sipariş Bilgileri girişi yapılır belge birden fazla ise  butonu tıklanır. Talebinize ilişkin 

ek belgeniz var ise  butonuna tıklanarak eklenir.  butonu 

ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere 

tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır. 

 

 butonu tıklandığında, özet alanının kontrol sağlanıp duruma göre  veya 

 butonu tıklanarak işleme devam edilir.  butonu ile diğer adıma geçiş yapılır. 

 

 butonu işlemin onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/ Hayır butonu ile 

işleme devam edilir. 
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Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 

 Cep telefonuna gelen SMS şifresi girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 

14.3 Beyanname ĠĢlemleri 

 14.3.1 Beyanname ve Tahakkuk Bilgilerim 

Bu sayfada mükellefiyetinize ilişkin bildirim, beyanname ve beyannamelere ait 

tahakkuk bilgileri ile beyanname verme zamanları görüntülenmektedir. 

 

 butonu tıklandığında ilgili alan açılır. Açılan ekranda  

butonu tıklanarak ilgili beyanname açılır ve çıktı alınabilir. 
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 butonu tıklandığında ilgili alan açılır. 

 

İlgili ekranda  butonu tıklandığında tahakkuk görüntü ekran açılır ve çıktı 

alınabilir. 
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 14.3.2 Geçerli E-Beyanname SözleĢmelerim 

Geçerli olan e-beyanname sözleşmeleri listelerinin görüntülenme ve iptal/fesih 

işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Meslek Mensubunun Adı Soyadı (Unvanı), Mükellef Vergi 

Dairesi, Sözleşme Numarası, Hizmet Sözleşmesi Tarih ve No, Sisteme Giriş Tarihi, Sözleşme 

Türü ve Görüntüle alanları yer alır. 

Sözleşmeyi görüntülemek, iptal etmek, feshetmek ya da sona erme tarihi girmek için 

ilgili sözleşme satırındaki  butonuna tıklanır. 

 

 Açılan alandan  durumunda ilgili buton tıklanır. 

 

 butonu tıklanarak açılan takvimden tarih seçimi yapılır ve ilgili buton tıklanır. 

                 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 14.3.3 ĠĢ Yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi GiriĢ 

Tarafı olduğunuz işyeri kira kontratına ait damga vergisi tahakkukunun verildiği 

ekrandır. İlgili alanda 

kutucuk işaretlenerek  butonuna tıklanarak devam edilir. 

 

SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Telefon 

numarası yok ise girişi yapılarak, cep telefonu bilgisi var ise  butonu tıklanır. 

    

Cep telefonuna gelen SMS şifresi girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

 Açılan taslak kaydet alanında Kontrat Tarihi  girişi yapılarak  

butonuna tıklanır. 
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 İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi ekranı açılır. İdari Bilgiler ve 

Mükellef Bilgileri yer alır. 

 

 Kontrat Bilgilerinin girişinin yapılacağı alandan Kiracı olarak veriyorum ya da Mülk 

Sahibi olarak veriyorum alanlarından uygun olan  işaretlenir. Kontratınızda yer alan 

bilgilere göre Kira kontratında kefil var mıdır? sorusuna seçiniz alanından Kefil Yok, Adi 

Kefil Var veya Müteselsil Kefil Var alanlarından seçim yapılır. Toplam kira kontratı tutarı 

(brüt ve kdv hariç tutar) bilgisi girilir. Depozito / teminat var mıdır? Sorusuna Evet/Hayır 

seçilerek devam edilir. Depozito / teminat tutarına evet seçilir ise depozito / teminat tutarı 

girilir ve Tahakkuk Edecek Damga Vergisi Tutarı otomatik hesaplanır.  

 

 Diğer Bilgilerin girişinin yapılacağı alandan kiracı yabancı uyruklu değil ise "Kiracı 

ya da kiraya verene ait VKN/TCKN" bilgisi girilir ve  butonuna basılır. Kiracı 
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yabancı uyruklu ise  alanı işaretlenir ve kiracı/ kiraya verenin 

ad/soyad bilgisi girilir.  

 

 Kira kontratına konu işyeri  butonu tıklanarak ilgili alanlardan yeni 

adres bilgisi girişi yapılır. Adres kodu biliniyorsa giriş yapılarak  butonuna tıklanır 

ve  butonuna basılır. 

 

Adres numarası bilinmiyor ise; İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  
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İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  

 

Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 
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Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir. 

Diğer Bilgiler alanı doldurulduktan sonra taslak kaydet butonu tıklanarak gelen onay 

mesajına  butonu tıklanarak Beyanname İptal/Onay alanına geçiş yapılır. 

 

Beyanname alanından ilgili bilgiler ve  alanına tıklanarak beyannamenin son hali 

kontrol edilerek ve ilgili kutucuk işaretlenerek  alanlarından seçim 

yapılır. 

 

 

 butonu tıklandığında gelen onay mesajına Evet/Hayır butonu işaretlenir. 
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 Gelen onay mesajına evet işaretlendiğinde aşağıda yer alan uyarı ile birlikte onay 

bekleyen beyanname iptal edilir. 

 

  butonu tıklandığında gelen onay mesajına evet işaretlendiğinde; 

   

 Gelen onay mesajına evet/hayır işaretlenerek işlem tamamlanır. 

  

        

 Evet butonun tıklandığında beyanname türü alanından özel onay kodlarından seçim 

yapılmak istenirse PIS (Pişmanlık Talepli) ya da KSS (Kanuni Süresinden Sonra) seçim 

yapılarak  butonuna tıklanır. Özel onay kodlarından seçim yapılmayacaksa seçim 

yapmadan  butonuna tıklanır. 
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 Gelen onay mesajına tamam/iptal alanlarından seçim yapılır. 

    

  butonuna tıklandığında beyanname onaylanarak tahakkuku kesilir. İligili 

beyanname ve tahakkuka   tıklanarak görüntülenme sağlanır. 

 

 

 14.3.4 ĠĢ Yeri Kira Kontratı Damga Vergisi Beyannamesi Ara 

İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamelerinin yer aldığı ekrandır. İlgili ekranda 

 butonu ile onaylanan, onaylamayı bekleyen ve iptal edilen beyannameler listelenir.  

 Açılan ekranda Beyanname Kodu, T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, Unvan, Vergi 

Dairesi, Dönem, Durum Bilgileri ve Beyanname/Tahakkuk görüntüleme alanları yer alır. 

Durumu onaylamayı bekleyen beyannameler ilgili kutucuk  işaretlenerek 

butonları ile iptal etme onaylama işlemleri gerçekleştirilebilir. İlgili 

beyanname ve tahakkuka   tıklanarak görüntülenme sağlanır. 
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Durumu onaylamayı bekleyen beyannameler ilgili kutucuk işaretlenerek 

butonları ile iptal etme onaylama işlemleri gerçekleştirilebilir. 

  butonuna tıklandığında aşağıda yer alan onay mesajına Evet/Hayır butonu 

işaretlenir. 

   

 Gelen onay mesajına evet işaretlendiğinde aşağıda yer alan uyarı ile birlikte onay 

bekleyen beyanname iptal edilir. 

 

   butonuna tıklandığında aşağıda yer alan onay mesajına Evet/Hayır butonu 

işaretlenir. 

   

Gelen onay mesajına evet/hayır işaretlenerek işlem tamamlanır. 
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 Evet butonun tıklandığında beyanname türü alanından özel onay kodlarından seçim 

yapılmak istenirse PIS (Pişmanlık Talepli) ya da KSS (Kanuni Süresinden Sonra) seçim 

yapılarak  butonuna tıklanır. Özel onay kodlarından seçim yapılmayacaksa seçim 

yapmadan  butonuna tıklanır. 

 

 

 Gelen onay mesajına tamam/iptal alanlarından seçim yapılır. 

    

  butonuna tıklandığında beyanname onaylanarak tahakkuku kesilir. İligili 

beyanname ve tahakkuka   tıklanarak görüntülenme sağlanır. 

 

 14.3.5 Veraset ve Ġntikal Beyannamesi ĠĢlemleri 

 14.3.5.1 Veraset ve Ġntikal Vergisi BaĢvurusu 

 Veraset ve intikal vergisin beyannamesi başvuru işleminin yapıldığı alandır. Veraset 

İşlemleri alanından beyanname gönderebilmek için öncelikle sulh hukuk mahkemelerinden 

veya noterlerden mirasçıların miras paylarını gösteren mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) 

alınmış olması gerekmektedir. Mirasçılık belgesi alındıktan sonra, Veraset ve İntikal 

Beyannamesi Başvurusu alanından vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası girişi yapılarak 

 butonuna tıklanır. 
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 Başvuru işlemleri yedi adım ve özet sayfasından oluşmaktadır. Birinci adımda Toplam 

Miras Paydası alanına mirasın toplam kaç paya bölündüğü bilgisi girişi yapılmalıdır. Bu bilgi 

veraset ilamı üzerinde yer almaktadır. 

 

 İkinci adımda, Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin mirasçılara ait bilgilerin 

girişi yapılır. Beyannamesini birlikte vermek isteyen mirasçıların bilgilerinin girişi yapılır. 

İlgili alandan   butonu ile satır sayısı eklenerek tüm mirasçılar birlikte 

gönderebilecekleri gibi, ayrı ayrı da gönderebilirler. Bu bölüme eklenen tüm mirasçılar 

İnteraktif Vergi Dairesinden kendilerine kullanıcı şifresi alarak beyannameyi onaylamak 

zorundadır. (Beyanname onayı konusu “Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerim” 

bölümünün açıklamalarında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.) 

 Yakınlık Derecesi alanından seçim yapılarak, Miras Payı alanından mirasçıların 

toplam miras içerisinde kendilerine düşen pay yazılır ve  butonuna tıklanır. 
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 Üçüncü adımda vefat edene ait arsa, arazi, bina, daire vb. gayrimenkuller ile bu 

gayrimenkuller üzerinde mirasçılar lehine tesis edilmiş hak varsa bunlara ilişkin bilgiler  

butonu ile satır sayısı eklenerek bilgilerin girişi yapılır ve  butonuna tıklanır. 

 

 Dördüncü adımda haklara ilişkin olarak  telif, patent, rüçhan hakkı gibi gayrimenkule 

dayanmayan haklar varsa bunlara ilişkin bilgiler  butonu ile satır sayısı eklenerek 

bilgilerin girişi yapılır ve  butonuna tıklanır. 

 

 Beşinci adımda vefat edene ait menkul mallar ve intikal eden diğer servetlere ilişkin 

ticari sermaye, otomobil, mevduat, sigorta, yabancı para, silah, kiralık kasa vb. servet 

unsurları varsa bunlara ilişkin bilgiler  butonu ile satır sayısı eklenerek bilgilerin girişi 

yapılır ve  butonuna tıklanır. 
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 Altıncı adımda vefat edene ait geçerli belgelere dayanan borçlar ile diğer 

indirilebilecek borçlar ve masraflar varsa bunlara ilişkin bilgiler  butonu ile satır sayısı 

eklenerek bilgilerin girişi yapılır ve  butonuna tıklanır. 

 Murise ait geçerli belgeye dayanan borçların belgesi beyannameye eklenmelidir. 

 

Yedinci adımda veraset işlemlerinin tamamlanması için beyannameye eklenmesi 

gereken belgeler bu bölümde eklenmelidir. Ek ismi yazılarak   butonu tıklanarak 

ilgili ek eklenir ve  butonu ile devam edilir.  butonu kullanılarak birden 

fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak 

birden fazla ek eklenmesi sağlanır.  

Eklenmesi gereken belgeler: 

 Veraset İlamı 

 Emlak vergi değerini gösterir belediye veya ilgililerden alınacak belge 

 Tapu belgesi 

 Bankadaki paralar için ölüm tarihindeki faizli bakiyeyi gösterir bankadan alınacak 

belge 

 Silah ve başka malların ruhsatı 

 Hisse senetlerine ait belge 

 İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler 

 Şehitlik durumu varsa “Şehadet Belgesi” 

 Şirket veya ortaklık varsa : 

a. Ölüm günü itibariyle çıkarılan bilançonun kullanılmak istenmesi 

durumunda bilanço 

b. Gelir Tablosu 

c. Kooperatif üyeliği bulunuyorsa buna ilişkin yazı 

d. Şirket varsa, ticaret sicil gazetesi  

e. Ortaklık varsa ortaklıkla ilgili belge 
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 Özet adıma geçiş yapılır. Özet adımında bilgilerin kontrolü sağlanıp duruma göre 

 , ,  ya da  butonlarından biri tıklanır. 

 butonu ile diğer adıma geçiş yapılır,  butonu ile hazırlamış olduğunuz 

beyannameyi kaydetmeden iptal eder,  butonu ile beyannameniz taslak 

olarak kaydedilir, Veraset ve İntikal Beyannamelerim alanından beyannameye ulaşılır. 

 butonu ile onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/ Hayır butonu ile işleme 

devam edilir. 

 

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Beyannameniz ilgili vergi dairesine gönderilir. Veraset ve İntikal Beyannamelerim 

alanından beyannameye ulaşılır. 

 

 14.3.5.2 Veraset ve Ġntikal Beyannamelerim 

 Kayıt edilmiş olan beyanname taslakları ile onaya açılmış olan beyannamelerin 

görüntülendiği alandır. Taslak durumundaki beyanname butonu tıklanarak tüm 

adımlar kontrol edilerek onaya gönderilebilir, iptal edilebilir ya da taslak olarak kayıt 

yapılarak güncellenebilir.  butonu ile dilekçe ve beyannamenin 

görüntülenmesi sağlanır. 

 

 

 Beyannamenin “Mirasçılara İlişkin Bilgiler” bölümünde tek kişi yer alıyorsa, 

beyanname tek kişi adına veriliyorsa, beyannameye onay verilmesi ile birlikte, beyanname 

vefat edenin son ikametgahının olduğu yer vergi dairesine gönderilir. 

 Beyannamenin “Mirasçılara İlişkin Bilgiler” bölümünde birden fazla mirasçı yer 

alıyorsa, yani beyanname birden fazla mirasçı tarafından onaylanacaksa; 

 Beyannameyi düzenleyen mükellefin beyannameye onay vermesi ile beyanname diğer 

mirasçıların onayına açılır.  

 Bu aşamada diğer mirasçılara beyannameyi onaylamak için 10 günlük süre tanınır. 

Tüm mirasçıların beyannameye onay vermesi ile 10 günlük süre beklenilmeden, beyanname 

vefat edenin son ikametgahının olduğu yer vergi dairesine gönderilir. 
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 Diğer mirasçılar İnteraktif Vergi Dairesine kendi şifreleri ile girerek “Veraset ve 

İntikal Beyannamelerim” bölümünden beyannameyi inceleyip, uygun gördüğü takdirde bu 

beyannameye onay vermelidir.  

 Diğer mirasçıların onayına açılmış bir beyanname için 10 günlük süre dolduğu halde 

beyannameyi onaylamayan mirasçı varsa, bu mirasçılar beyannameden çıkarılmış sayılarak, 

beyanname sadece onay veren mirasçılar adına,  vefat edenin son ikametgahının olduğu yer 

vergi dairesine gönderilir. 

 Mirasçı, başka bir mirasçı tarafından düzenlenen ve kendi onayına açılan beyannameyi 

uygun görmezse bu beyannameyi iptal ederek, “Veraset ve İntikal Beyannamesi Başvurusu” 

bölümünden yeni bir beyanname oluşturup, bu beyanname ile veraset ve intikal başvurusunu 

yapabilir. 

 Vefat edenin Türkiye sınırları içerisinde son ikametgahının bulunmaması durumunda 

beyanname, ilk düzenleyen mirasçının adresine göre tespit edilen vergi dairesine gönderilir.  

 Beyanname ve eklerinin vergi dairesine gönderilmesinden itibaren, eklerde veya 

beyannamede herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, ortalama olarak 2 gün içerisinde 

vergi dairesince tahakkuk düzenlenecektir. Bu tahakkuka ulaşmak için İnteraktif Vergi 

Dairesinde “Bilgilerim” altında yer alan “Borç Detay ve Ödeme” menüsünden tahakkuk 

kontrol edilebilir. Aynı ekrandan ödeme yapılabileceği gibi, tüm anlaşmalı bankalar veya 

vergi dairesi aracılığıyla da tahakkuk eden vergi borcu ödenebilir. 

14.4 Araç ĠĢlemleri 

 14.4.1 Kasko Değerine Göre MTV Düzeltme Dilekçesi 

Aracınıza ait motorlu taşıtlar vergisi tutarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 

Birliği tarafından ilgili yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerinin yüzde beşini 

aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki 

taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzeltme talebinde 

bulunulabileceği ekrandır. 

Kasko değerine göre MTV düzeltme talebinin verildiği ekran üç adım ve özet 

sayfalarından oluşmaktadır.  
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Birinci adımda dilekçenizin cevabının sistemde kayıtlı olmayan adresinize 

gönderilmesini istiyorsanız  butonu tıklanarak yeni adres bilgilerinizin girişi 

yapılır. Adres numarası bilinmiyor ise, Adres Numarası Öğrenme adımları İl Seçiniz 

alanından başlanarak devam edilir. 

 

İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  

 

 

 

İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 

 

 

Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres 

bilgisi ekrana gelir. 



268 
 

 

Kasko sigortası değeri uygulaması başvurusunda bulunacağınız aracınızı seçiniz 

alanından plaka bilgisi seçimi yapılarak  tuşuna basılır. 

İkinci adımda ilgili plakaya ait Tescil Tarihi, Markası, Silindir Hacmi, Şasi Numarası, 

Plaka Numarası, Modeli, Tipi, Motor Numarası bilgiler yer alır. Araç koduna ait bilgi girişi 

yapılarak  tuşuna basılır. Araç kodunun bilinmemesi durumunda 

alanından yardım alınabilir. 

 

 Üçüncü adımda ikinci adımda özellikleri belirtilen taşıtınızın kasko sigortasına esas 

değeri 2018 yılı ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 

belirlenen listede yer alıyor mu? sorusuna Evet/Hayır cevapları verilerek işleme devam edilir.  
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 Evet, işaretlendiğinde ilgili alanda ikinci adımda özellikleri belirtilen taşıtınızın 2018 

yılı ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenen 

kasko sigortasına esas değerinin girişi yapılarak   butonuna tıklanır. 

 

Hayır işaretlendiğinde, yetkili sigorta acentesi tarafından doldurulmuş kasko sigorta 

değeri bildirim formunu eklenir.  butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl 

tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi 

sağlanır. 

 

Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 
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Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 

              

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 
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Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

 14.4.2 Mahkeme Kararına Ġstinaden Trafik Para Cezası Tahakkukun 

Kaldırılması Dilekçesi 

 Trafik para cezası mahkeme kararı ile iptal edilmesi durumunda bu sayfadan 

tahakkukun kaldırılması talebinde bulunabilirsiniz. Plakanıza ait trafik para cezası bilgisini 

sorgulamak için butonuna tıklanır. 

 

 

 Açılan ekranda trafik para cezası bilgileriniz listelenir. Cezanız mahkeme kararı ile 

iptal edildiyse  butonuna tıklayarak talebinizi ilgili vergi 

dairesine iletebilirsiniz. 

 

Kaldırılmasını istediğiniz trafik cezası tahakkukuna ilişkin mahkeme kararını eklemek 

için  butonu tıklanır. Birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak 

ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenir. Trafik para cezası 

tahakkukunun kaldırılması talebinize ilişkin açıklamalarınız var ise metni alanı doldurulur. 
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 veya  butonu tıklanarak işleme devam edilir.  butonu ile diğer 

adıma geçiş yapılır. 

 butonu işlemin onaylama aşamasına geçiş yapılır. Evet/ Hayır butonu ile 

işleme devam edilir. 

 

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip butonu tıklanır. 

 

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve 

Sonuçları menüsü tıklanarak Dilekçelerim alanından takip edilir. 
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 14.4.3 Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli TaĢıtlarda Motorlu 

TaĢıt Vergisi Ġstisna Dilekçesi 

Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna 

dilekçesinin verildiği ekrandır. Beş adım ve özet sayfalarından oluşmaktadır. 

 Birinci adımda malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıtlar 

vergisi istisnasından yararlanılmak istenilen taşıtın iktisap veya tescil durumunun yeni taşıt 

iktisabı/ikinci el taşıt tescili seçeneklerinden uygun olan işaretlenir. Engellilik derecesini 

seçiniz alanından %90 ve daha fazla/%90’dan az seçeneklerinden uygun olan işaretlenir. İlk 

seçenekte yeni taşıt iktisabı seçilmesi durumunda Taşıt ilk iktisabında özel tüketim 

vergisinden istisna mıdır? sorusuna evet/hayır işaretlenerek butonu ile devam edilir. 

 

 Birinci adımda engellilik derecesi %90 ve daha fazla seçilmesi durumunda ikinci 

adımda yer alan İşlem talebinizi kimin adına yapmaktasınız? sorusuna; Kendi adıma işlem 

yapmaktayım/malul ve engelli 18 yaşından küçük olduğundan velisi (anne veya babası) olarak 

işlem yapmaktayım veya malul ve engelli adına vasisi olarak işlem yapmaktayım 

seçeneklerinden seçim yapılır. 
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 Malul ve engelli 18 yaşından küçük olduğundan velisi (anne veya babası) olarak işlem 

yapmaktayım işaretlendiğinde açılan tablodan adına işlem yapmak istediğiniz çocuğunuzun  

 seçimi yapılarak devam edilir. 

 

Malul ve engelli adına vasisi olarak işlem yapmaktayım işaretlendiğinde açılan 

tablodan malul ve engelliye ait T.C. Kimlik Numarası bilgileri giriş yapılarak herhangi bir 

boşluğa tıklanarak Ad/Soyad bilgilerinin gelmesi sağlanır. Devamında ikametgah adresi 

bilgilerinin girişi sağlanır. Ayrıca vasi olduğunuzu gösterir mahkeme kararı  

butonuna tıklanarak eklenir.  butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl 

tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi 

sağlanır butonu ile devam edilir. 

 

 Üçüncü adımda ikinci adımda Kendi adıma işlem yapmaktayım alanı işaretlendiğinde 

Motorlu taşıtlar vergisi istisnası talep edeceğiniz aracı seçiniz. alanından  buton 

tıklanarak ilgili plakanın seçimi yapılarak butonu ile devam edilir. 
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 İkinci adımda malul ve engelli 18 yaşından küçük olduğundan velisi (anne veya 

babası) olarak işlem yapmaktayım veya malul ve engelli adına vasisi olarak işlem 

yapmaktayım seçeneklerinden seçim yapılmış ise üçüncü adımda, Motorlu taşıtlar vergisi 

istisnası talebinde bulunulacak araca ait plaka bilgisi bitişik şekilde girilir. Özel Plaka 

durumunda  ilgili alan işaretlenerek  butonu ile devam edilir. 

 

 Dördüncü adımda seçilen ya da girişi yapılan plaka bilgilerine ait araç bilgileri 

gösterilir butonu ile devam edilir.  

 

Beşinci adımda engelli sağlık kurulu raporu veren hastane adı girilir, engelli sağlık 

kurulu rapor tarihi seçimi yapılır, engelli sağlık kurulu rapor numarası girilir ve engelli 

sağlık raporunun geçerlilik süresi alanından yıl seçimi yapılır. Engelli sağlık 

kurulu raporu dosya bilgileri alanından engelli sağlık kurulu raporu  

butonuna tıklanarak eklenir. Araç ruhsat bilgileri alanından plaka numarasını girmiş 

olduğunuz araca ait ruhsat  butonuna tıklanarak eklenir.   

butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili dosyaların üzerine 

bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır butonu ile devam edilir. 
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Birinci adımda yeni taşıt iktisabı, engellilik derecesi %90dan az ve taşıt ilk iktisabında 

özel tüketim vergisinden istisna mıdır? sorusuna hayır işaretlendiğinde yada ikinci el taşıt 

iktisabı ve engellilik derecesi %90dan az seçilmesi durumunda beşinci adımda araçlar için 

teknik belge ve proje raporu bilgileri alanından kendi adınıza kayıt ve tescilli olan taşıtın 

engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu 

belirten Araçlar İçin Teknik Belge ve Proje Raporu’nun noter onaylı örneğini raporu

 butonuna tıklanarak eklenir. Araç ruhsat bilgileri alanından plaka numarasını 

girmiş olduğunuz araca ait ruhsat  butonuna tıklanarak eklenir.  

 butonu ile birden fazla dosya eklemek için Ctrl tuşuna basılı tutarak ilgili 

dosyaların üzerine bir kere tıklanarak birden fazla ek eklenmesi sağlanır butonu ile 

devam edilir. 

  

Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 
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Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 
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Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  

 

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

 14.4.4 Motorlu TaĢıt Vergisi Taksit Düzeltme Talebi Dilekçesi 

Motorlu Taşıt Vergisi Taksit Düzeltme Talebi dilekçesinin verildiği ekrandır. Üç adım 

ve özet sayfalarından oluşmaktadır. 
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Birinci adımda dilekçenizin cevabının sistemde kayıtlı olmayan adresinize 

gönderilmesini istiyorsanız  butonu tıklanarak yeni adres bilgilerinizin girişi 

yapılır. Adres numarası bilinmiyor ise, Adres Numarası Öğrenme adımları İl Seçiniz 

alanından başlanarak devam edilir. 

 

Adres numarası bilinmiyor ise; İl- ilçe ve mahalle seçimi yapılır.  

 

 

 

İlgili alanlardaki Cadde/Sokak/Bulvar alanları tıklanır.  
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Bina/Site numarasının seçileceği aşağıdaki ekran gelir yine sol taraftaki kutu 

tıklanarak seçim yapılır. 

 

 

Devamında yer alan bölüm numarası ekranından da seçim yapılır ve sonuç alanında 

adres numarası alanı otomatik gelir  butonu tıklandığında girilen adres bilgisi 

ekrana gelir. 
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 Motorlu taşıt vergisini ödediğiniz ve taksit düzeltmesi talebinde bulunacağınız 

aracınıza ait plaka  seçimi yapılır ve butonu ile devam edilir. 

 İkinci adımda ödemenin yapıldığı yıl ve taksit seçimi yapılarak devam edilir. 

 

 Üçüncü adımda ödemenin aktarılacağı motorlu taşıt vergisi dönemi ve 

taksit  alanından  seçim yapılarak butonu ile özet adımına geçiş 

yapılır. 

 

Son olarak Özet ekranında girilmiş olan bilgiler ekrana gelir ve  butonuna 

tıklanır. 
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Gelen onay mesajına Evet/Hayır olarak cevap verilir. 

              

Evet butonu tıklandığında SMS onayı için cep telefon bilgisinin girileceği aşağıdaki 

ekran açılır. Telefon numarası girilip  butonu tıklanır. 

           

Cep telefonuna SMS gelir şifre girilir ve  butonuna tıklanır.  
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Onaylama işleminden sonra “Talebiniz alınmıştır” uyarısı yer alır. Bu aşamadan sonra 

ilgili bildirime ilişkin talebinizi İşlem Durumlarım ve Sonuçları menüsü tıklanarak 

Dilekçelerim alanından takip edilir. 

15. ĠġLEM DURUMLARIM VE SONUÇLARI 

15.1 Dilekçelerim 

Dilekçelerim alanında daha önce talep edilen dilekçeler listelenmektedir. Dilekçeye 

ilişkin İnteraktif İşlem Numarası, Dilekçenin Konusu, Dilekçenin Sayısı, İş Açılış Zamanı, 

Dilekçenin Durumunu Sorgula, İlgili Evraklar ve Dilekçe Görüntüle alanları yer alır. 

 

Dilekçenin durumunu sorgula alanından  butonu tıklanarak dilekçenizin 

durumu ile ilgili bilgi mesajı açılır. 

  

İlgili Evraklar alanından  butonu tıklanarak dilekçenize ilişkin ilgi 

tutulduğu takdirde hazırlanan cevap evrakını görüntüleyebilirsiniz. 

 

              butonu tıklanarak ilgili evraka ulaşılır. 
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Tekrar  butonu tıklanarak dilekçenizin görüntülenmesi sağlanır. 

 

15.2 Bildirimlerim 

Bildirimlerim alanında daha önce talep edilen sicil bildirimleri listelenir. Taleplere 

ilişkin İş Takip Numarası, Belge Bilgi, İşin Açılış Zamanı, İşin Türü, Talebin/ Bildirimin 

Durumunu Sorgula ve Talebimi/Bildirimimi Görüntüle alanları yer alır. 

 

 butonu tıklanarak Talep Bildirimleri Durum ekranında talep ve 

açıklamalara ait bilgiler yer alır. 

 

 butonu ile ilgili evrakların görüntülenmesi sağlanır.  

 

 

15.3 Mükellefiyet/Borç Durum Yazılarım  

Mükellefiyet/Borç Durum Yazılarım alanında, daha önce talep edilen 

Mükellefiyet/Borç Durum yazıları listelenmektedir. Taleplere ilişkin Dilekçe Adı, Talep 

Tarihi, Cevap Tarihi, E-Posta, Durumu ve Görüntüle alanları yer alır. 
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Mükellefiyet borç durum yazılarım satırlarındaki bilgiler tıklandığında aşağıdaki ekran 

açılır ve  butonu tıklanarak çıktı alınabilir. 

 

 

15.4 Eczane/SatıĢ Hasılatı Bilgi Formlarım 

15.4.1 SatıĢ Hasılatı Bilgi Formu BaĢvurularım 

Satış Hasılat Bilgi Formu Başvurularım alanında, daha önce talep edilen başvurular 

listelenmektedir. Başvuruya ilişkin Dilekçe Numarası, Satış Hasılatı (KDV Hariç TL), 

Kurumlar Vergisi Matrahı (TL), Tahakkuk Eden Vergi (TL), Ödenen Vergi (TL), Yıl, Talep 

Tarihi ve Görüntüle alanları yer alır. 

 

 butonu ile ilgili evrakların görüntülenmesi sağlanır.  

15.4.2 Eczane Bilgi Formu Taleplerim 

Eczane Bilgi Formu Taleplerim alanında, daha önce talep edilen başvurular 

listelenmektedir. Başvuruya ilişkin Dilekçe Numarası, Satış Hasılatı (KDV Hariç TL), Gelir 

Vergisi Matrahı (TL), Tahakkuk Eden Vergi (TL), Ödenen Vergi (TL), Yıl, Talep Tarihi ve 

Görüntüle alanları yer alır. 
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 butonu ile ilgili evrakların görüntülenmesi sağlanır.  

15.5 Bilanço-Gelir veya ĠĢletme Hesabı Özeti Tablolarım 

Bilanço-gelir veya işletme hesabı özeti tablolarının listelendiği alandır. Başvuruya 

ilişkin Vergi Dairesi, Tahakkuk Fiş No, Vergi Kodu, Dönem, Damga Vergisi Tutarı, İşlem 

Tarihi, Öde ve Görüntüle alanları yer alır.  butonu ile ilgili evrakların 

görüntülenmesi sağlanır. 

 

 butonuna tıklandığında Taksit Detay ekranı açılır. Açılan alandan ilgili borç 

bilgisine istinaden ödeme işlemi için tekrar  butonuna tıklanır. 

  

Onay mesajına Evet/Hayır tıklanarak devam edilir. 

 

 butonuna tıklanması halinde GİB ödeme ekranı açılır. 
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Ödeme ekranında kart bilgilerine ilişkin alanlar doldurulur ve öde butonu tıklanır. 

Ekrana aşağıdaki yer alan onay mesajı gelir tamam butonu tıklanır. 

 

Ödemenin gerçekleştirileceğine ilişkin aşağıda yer alan mesaj onaylandığında ödeme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Alındıyı indir (PDF) butonuna tıklanarak ödeme alındısı makbuzu ekrana gelir ve çıktı 

alınabilir. 
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15.6 Özelge Taleplerim 

Özelge taleplerim alanında, özelge taleplerinin durumunun görüntülendiği ve taslak 

durumundaki özelge talepleri üzerinde düzenlemelerin yapıldığı ekrandır. Yapılmış olan 

özelge taleplerinin listelendiği ekranda özelgeye ait Talep/Taslak İsmi, Kayıt Zamanı, Son 

Güncelleme Zamanı, Özelge Talebinin Durumu, Özelge Talep İşlemleri ve Özelge Talep 

Sonuç Görüntüle alanlarının takibi yapılır.  

 

Taslak durumundaki özelge talep işlemlerinde düzenleme ve silme işlemi yapılır, 

sonuçlanan talepler üzerinde değişiklik yapılamaz sadece görüntüleme işlemi yapılır. 

 butonu tıklandığında önceden kaydedilmiş taslak özelge için özet sayfasına 

geçiş yapılır ve ilgili alanlardan düzeltme işlemi yapılır. 

  butonu tıklandığında aşağıda gelen uyarı mesajına Evet/Hayır cevapları 

verilerek işleme devam edilir. 

 

 butonu ile gönderilmiş özelgelere ilişkin sorgulama işlemi yapılır. 

 

 

15.7 Gelen Evraklarım 

Gelen evraklarım alanından Gelir İdaresi Başkanlığı ve bağlı birimlerince tarafınıza 

hitaplı resmi evraklara ulaşabilir,  durumunu sorgulayarak evrak görüntülemesi yapılır. Gelen 
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evraklarım sekmesinde Gelen Evrak Konusu, Gelen Evrak Sayısı, Evrak Durumunu Sorgula, 

İlgili Evraklar ve Evrak Görüntüle alanları yer alır. 

 

 

 butonu tıklanarak evrakın durumuna ait bilgiler yer alır. 

            

İlgili Evraklar alanından  butonu tıklanarak dilekçenize ilişkin ilgi 

tutulduğu takdirde hazırlanan cevap evrakını  butonu ile görüntülenmesi 

sağlanır. 

 

              

Evrak görüntüle alanından  butonu tıklanarak dilekçenizin 

görüntülenmesi sağlanır. 

 

 

16. BAĞLANTILAR 

16.1 Defter Beyan 

 Defter Beyan Sistemi serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, 

bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların 

defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim 

ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge 
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düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi 

Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir. 

          İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan Defter Beyan sekmesine basılarak defter beyan 

sistemine geçiş yapılır. 

16.2 ÖKC Bildirimleri 

İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan ÖKC Bildirimleri sekmesine basılarak ÖKC 

bildirimleri sistemine geçiş yapılır. ÖKC bildirimleri sistemine giriş yapılması halinde 

İnteraktif Vergi Dairesindeki oturumunuz sonlanır. Oturumunuzu sonlandırarak devam etmek 

istiyor musunuz? sorusuna  butonu tıklanarak ilgili sisteme geçiş yapılır. 

   

16.3 Hazır Beyan 

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza 

ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onaya sunulduğu sistemdir. 

          İnteraktif Vergi Dairesinden Hazır Beyan sekmesine basıldığında, hazır beyan 

sistemine giriş yapmanız halinde İnteraktif Vergi Dairesindeki oturumunuz sonlanır. 

Oturumunuzu sonlandırarak devam etmek istiyor musunuz? sorusuna  butonu 

tıklanarak hazır beyan sistemine geçiş yapılır. 

   

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden 

yararlanamamaktadır. 

 


