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SİRKÜLER         İstanbul, 19.08.2016  

Sayı: 2016/150        Ref: 4/150 

 

 

Konu:  

KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARININ E-TEBLİGAT YOLUYLA TEBLİĞ 

EDİLMESİ VE BU YAZILARA CEVAP VERİLMESİ HAKKINDA İNTERNET 

VERGİ DAİRESİ’NDE DUYURU YAYINLANMIŞTIR 

 

17.08.2016 tarih ve 2016/142 sayılı sirkülerimizde, KDV iadesi eksilik yazılarının 

01.09.2016’dan itibaren mükelleflere ve YMM’lere e-tebligat ortamında tebliğ edileceğine 

dair duyuruya ilişkin açıklamalarımıza yer vermiştik.  

 

Bu defa ise İnternet Vergi Dairesi’nde yayınlanan 15.08.2016 tarihli başka bir duyuruda,  

KDV iadesi eksiklik yazılarının e-tebligat yoluyla tebliğ edilmesi ve bu yazılara cevap 

verilmesi hakkında ilave açıklamalar yapılmıştır. Duyurunun tam metni sirkülerimiz ekinde 

yer almaktadır. Aşağıda kısaca yapılan açıklamalara yer verilmektedir.  

 

Halihazırda posta yoluyla tebligatı yapılan eksiklik yazıları, VUK’nun 107/A maddesi ve 

456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile öngörülen düzenlemeler çerçevesinde elektronik 

adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek 

olan mükelleflere ve iade talebine ilişkin olarak rapor teslim etmiş olan YMM’lere 1/9/2016 

tarihinden itibaren e-tebligat yoluyla tebliğ edilecektir. 

 

Vergi dairesi/mal müdürlüğü tarafından YMM’lere hitaben sistem üzerinden yazılan eksiklik 

yazılarının ilgili YMM’lerin İnternet Vergi Dairesi ekranlarında görülebilmesi için yazının 

YMM KDV İadesi Tasdik Raporunu düzenleyen YMM’lere hitaben yazılması ve söz konusu 

YMM’nin vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarasının kullanılması gerekecektir.  

  

Birden fazla YMM’in bir şirket bünyesinde faaliyet göstermesi durumunda, bu YMM’ler 

tarafından düzenlenen YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarına ilişkin olarak yazılacak 

yazılarda da şirketin vergi kimlik numarası değil, bizzat raporu düzenleyen YMM’in 

vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası kullanılarak yazının oluşturulması 

gerekecektir.  

 

YMM’lerin kendilerine e-tebligat yoluyla gönderilecek olan eksiklik yazılarını İnternet Vergi 

Dairesinden görebilmeleri ve işlem yapabilmeleri için öncelikle e-Tebligat başvurusu 

yapmaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1892.pdf
https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html
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YMM’lerin, bağlı bulundukları şirketin kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile kendilerine 

gönderilen eksiklik yazılarına ilişkin olarak işlem yapmaları mümkün olmayacaktır. 
YMM’lerin bu yazılara cevap verebilmesi için İnternet Vergi Dairesine T.C. kimlik  

numaraları ya da kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yaparak işlem 

yapmaları gerekecektir.  

 

Şirket bünyesinde çalışan YMM’ler, herhangi bir vergi dairesine başvurarak “Diğer 

Mükellef Grubu”  bölümünden İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi temin 

edebileceklerdir. Diğer taraftan, YMM’ler İnternet Vergi Dairesi’ne T.C. kimlik numaraları 

ile de giriş yaparak düzenledikleri rapora ilişkin olarak kendilerine gönderilen eksiklik 

yazılarını görebilecek ve bu yazıya sistem üzerinden cevap hazırlayabileceklerdir. 

 

E-tebligat uygulaması vergi dairelerinden gönderilen eksiklik yazılarına ilişkin olarak 

uygulanacak olup, bu yazılara istinaden mükellefler veya YMM’ler tarafından verilecek 

cevaplara ilişkin yazılar ise İnternet Vergi Dairesi üzerinden hazırlanarak vergi 

dairelerine/mal müdürlüklerine kâğıt ortamında ıslak imza ile teslim edilecektir. 

 

E-tebligat kapsamında bulunmayan mükelleflerin iade taleplerine yönelik eksiklik yazılarının 

tebliğinde mevcut uygulamaya devam edilecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

Duyuru metni 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
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(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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KDV İadesi Eksiklik Yazılarının e-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmesi ve Bu 

Yazılara Cevap Verilmesi Hakkında  

(Yeminli Mali Müşavirlerin ve Mükelleflerin Dikkatine) 

 

 

Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi talebinde bulunun mükellefler ile bu iade talebine 

ilişkin olarak rapor teslim eden yeminli mali müşavirlere (YMM), iade talebinde tespit edilen 

eksikliklere ilişkin olarak vergi daireleri/mal müdürlükleri tarafından gönderilen eksiklik 

yazılarına iade talebine bulunan mükellefler ve YMM’ler tarafından verilecek cevaba ilişkin 

yazıların İnternet Vergi Dairesi üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamaya 31/5/2016 

tarihi itibariyle Türkiye genelinde başlanmıştır. 

Mevcut uygulamada, vergi daireleri/mal müdürlükleri tarafından gönderilen eksiklik 

yazıları öncelikle mükelleflerin İnternet Vergi Dairesinde özel olarak oluşturulan menü 

vasıtasıyla mükelleflere ve YMM’lere iletilmekte, ayrıca bu yazılar posta yoluyla da tebliğ 

edilmektedir. Bu yazılara istinaden verilecek olan cevaplara ilişkin yazılar ise, mükellefler 

veya YMM’ler tarafından İnternet Vergi Dairesi üzerinden hazırlanarak vergi dairelerine/mal 

müdürlüklerine kağıt ortamında ıslak imza ile teslim edilmektedir. 

Halihazırda posta yoluyla tebligatı yapılan eksiklik yazıları, 4/1/1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ve 27/08/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile öngörülen 

düzenlemeler çerçevesinde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine 

elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olan mükelleflere ve iade talebine ilişkin olarak rapor 

teslim etmiş olan YMM’lere 1/9/2016 tarihinden itibaren e-tebligat yoluyla tebliğ edilecektir. 

Vergi dairesi/mal müdürlüğü tarafından YMM’lere hitaben sistem üzerinden yazılan 

eksiklik yazılarının ilgili YMM’lerin İnternet Vergi Dairesi ekranlarında görülebilmesi için 

yazının YMM KDV İadesi Tasdik Raporunu düzenleyen YMM’lere hitaben yazılması ve söz 

konusu YMM’nin vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarasının kullanılması 

gerekmektedir.  

Birden fazla YMM’nin bir şirket bünyesinde faaliyet göstermesi durumunda, bu 

YMM’ler tarafından düzenlenen YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarına ilişkin olarak 

yazılacak yazılarda da şirketin vergi kimlik numarası değil, bizzat raporu düzenleyen 

YMM’nin vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası kullanılarak yazının 

oluşturulması gerekmektedir. 

YMM’lerin kendilerine e-tebligat yoluyla gönderilecek olan eksiklik yazılarını 

İnternet Vergi Dairesinden görebilmeleri ve işlem yapabilmeleri için öncelikle e-Tebligat 

başvurusu yapmaları gerekmektedir. 

YMM’lerin, bağlı bulundukları şirketin kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile kendilerine 

gönderilen eksiklik yazılarına ilişkin olarak işlem yapmaları mümkün değildir. YMM’lerin bu 

yazılara cevap verebilmesi için İnternet Vergi Dairesine T.C. kimlik numaraları ya da 

kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yaparak işlem yapmaları gerekmektedir.   
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Şirket bünyesinde çalışan YMM’ler, herhangi bir vergi dairesine başvurarak “Diğer 

Mükellef Grubu”  bölümünden İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi temin 

edebileceklerdir. Diğer taraftan, YMM’ler İnternet Vergi Dairesine T.C. kimlik numaraları ile 

de giriş yaparak düzenledikleri rapora ilişkin olarak kendilerine gönderilen eksiklik yazılarını 

görebilecek ve bu yazıya sistem üzerinden cevap hazırlayabileceklerdir. 

e-Tebligat uygulaması vergi dairelerinden gönderilen eksiklik yazılarına ilişkin olarak 

uygulanacak olup, bu yazılara istinaden mükellefler veya YMM’ler tarafından verilecek 

cevaplara ilişkin yazılar ise İnternet Vergi Dairesi üzerinden hazırlanarak vergi 

dairelerine/mal müdürlüklerine kağıt ortamında ıslak imza ile teslim edilecektir. 

e-Tebligat kapsamında bulunmayan mükelleflerin iade taleplerine yönelik eksiklik 

yazılarının tebliğinde mevcut uygulamaya devam edilecektir. 

 

Konuya ilişkin her türlü soru, sorun ve önerileri aşağıda belirtilen telefon ve e-posta 

adreslerine iletebilirsiniz. 

 

Adı Soyadı Telefon E-posta Adresi 

İsa ŞAHİN (312) 302 12 34 isahin2@gelirler.gov.tr 

Cem Umut KARAGÜLLE (312) 302 11 14 ckaragulle@gelirler.gov.tr 

Ayşe Gül UYSAL (312) 302 14 35 auysal@gelirler.gov.tr 

Seda SÜTÇÜ ASAR (312) 302 11 16 SSUTCU@gelirler.gov.tr 
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