
 

 
 
 

SİRKÜLER         İstanbul, 21.10.2019 

Sayı: 2019/147        Ref: 4/147 

 

 

Konu:  

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİMİ VE ESKİ ADRESTE KULLANILMAMIŞ 

BELGELERİNİ YENİ ADRESİNDE KULLANMAYA DEVAM ETMEK İSTEYEN 

MÜKELLEFLERİN YAPACAKLARI BİLDİRİM 

 

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 510 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği ile 240 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL 

İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
B - İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 163. maddesi 4108 Sayılı 

Kanunla "İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere 

nakledilmesi adres değişikliği sayılır." şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Maddenin değişmeden önceki hükmü uyarınca, 

mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından başka 

bir vergi dairesi yetki alanına işyerini nakletmesi, 

adres değişikliği sayılmayıp o vergi dairesinde işi 

bırakma, gidilen vergi dairesinde yeniden işe başlama 

olarak uygulanmakta idi. 

 

Bu uygulamada, mükelleflerin Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre düzenlenmesi zorunlu belgelerinden 

kullanılmamış olanları imha edilmek üzere vergi 

dairesine teslim etmeleri gerekmekte idi. 

 

Bundan böyle, Vergi Usul Kanunu’nun 163. 

maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bir 

vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi 

yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden 

mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi 

dairelerince adres değişikliği işlemine tabi 

tutulacaklardır. 

 

İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında 

olması, farklı uygulama yapılmasını da 

gerektirmeyecektir. 

 

B - İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 163. maddesi 4108 sayılı 

Kanunla “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere 

nakledilmesi adres değişikliği sayılır.” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Maddenin değişmeden önceki hükmü uyarınca, 

mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından başka 

bir vergi dairesi yetki alanına işyerini nakletmesi, 

adres değişikliği sayılmayıp o vergi dairesinde işi 

bırakma, gidilen vergi dairesinde yeniden işe başlama 

olarak uygulanmakta idi. 

 

Bu uygulamada, mükelleflerin Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre düzenlenmesi zorunlu belgelerinden 

kullanılmamış olanları imha edilmek üzere vergi 

dairesine teslim etmeleri gerekmekte idi. 

 

Bundan böyle, Vergi Usul Kanunu’nun 163. 

maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bir 

vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi 

yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden 

mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi 

dairelerince adres değişikliği işlemine tabi 

tutulacaklardır. 

 

İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında 

olması, farklı uygulama yapılmasını da 

gerektirmeyecektir. 

Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim; eski 

vergi dairelerine verilebileceği gibi yeni vergi 

dairelerine de verilmesi mümkün olacaktır. 

 

Adres değişikliğine ilişkin bildirimin eski vergi 

dairesine verilmesi halinde; mükellefin elinde bulunan 

kullanılmamış belgelerini yeni işyerinde kullanmaya 

devam edebilmesi için kullanılmayan belgeler nev'i ve 

Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni 

vergi dairesine verilecektir. 

 

 

Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi 

yeni vergi dairesine vermesi üzerine, vergi dairesi 

tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri 

adresinde yoklama yapılacaktır. 



 

sayı itibariyle tespit edilerek bir tutanak düzenlenecek, 

vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından 

imzalanacaktır. Adres değişikliğini içeren dilekçe ile 

belgelere ilişkin düzenlenecek tutanağın bir örneği 

mükellefin işyerini naklettiği yeni vergi dairesine bir 

yazı ile faks aracılığıyla gönderilecektir. 

 

Yazıyı alan yeni vergi dairesince, yoklama işlemleri 

yapılarak yoklama sonucu eski vergi dairesine 

bildirilecektir. 

 

Yeni vergi dairesince yapılacak yoklama sonucuna 

göre, eski vergi dairesince mükellefiyetin nakil 

nedeniyle terk işlemi tamamlanacaktır. 

 

Terk işleminin yapıldığının yeni vergi dairesine 

bildirilmesi üzerine, yeni vergi dairesi mükellefiyet 

tesis işlemini tamamlayacaktır. 

 

Adres değişikliğine ilişkin bildirimin yeni vergi 

dairesine verilmesi halinde; yeni vergi dairesince 

onaylı nüfus cüzdanı örneği istenecek ve yoklama 

işlemi yaptırılacaktır. Durum, mükellefiyet kaydının 

bulunduğu eski vergi dairesine faks aracılığıyla 

bildirilerek, mükellefin vergilendirmeye yönelik 

bilgileri istenecektir. 

 

Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini 

yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için, 

eski vergi dairesinden gelen bilgilere göre, bu belgeler 

nev'i ve sayı itibariyle tespit edilecek ve bu tespit bir 

tutanakla düzenlenerek vergi dairesi müdürü ve 

mükellef tarafından imzalanacaktır. 

 

 

 

Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama 

sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete 

başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi 

dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması 

yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan 

mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe 

başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından 

otomatik olarak terkin edilecektir. 

 

Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş 

yerinde kullanmaya devam etmek isteyen 

mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine 

verebilecekleri gibi başvurularını Başkanlığımız 

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) 

sistemi üzerinden elektronik ortamda da 

yapabileceklerdir. 

 

Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış 

belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam 

edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi 

hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler nev'i 

ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak 

düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve mükellef 

tarafından imzalandıktan sonra tutanağın bir 

örneği mükellefe verilecektir. Mükelleflerin bu 

başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi 

Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda 

yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere 

ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir. 

 

Yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle terkin 

işleminin tamamlandığı günü takip eden iş günü 

“Nakil Giden Mükellefler Listesi” eski vergi dairesi 

sisteminde yer alacaktır. 

 

 
Tutanak ve bildirimin birer örneği eski vergi dairesine 

gönderilerek sicil yönünden terk işleminin yapılması 

sağlanacaktır. Terk işleminin yapıldığının yeni vergi 

dairesine bildirilmesi üzerine yeni vergi dairesince 

mükellefiyet tesis işlemleri tamamlanacaktır. 

Eski vergi dairesinin sisteminde yer alan Nakil 

Giden Mükellefler Listesi müdür yardımcısı veya 

şef tarafından kontrol edilecek ve en geç izleyen 2 

iş günü içerisinde ilgili memura sevk edilecektir. 

 

İlgili memur tarafından en geç 5 iş günü içerisinde, 

Nakil Giden Mükellefler Listesinde yer alan 

mükellefler tarafından 1/4/2005 tarihinden önce 

bastırılmış belgelerin bulunup bulunmadığı 

kontrol edilecek ve söz konusu tarihten önce 

bastırılmış belgelerin bulunması hâlinde, bu 

belgelere ilişkin olarak anlaşmalı matbaalar veya 

noterlerden gelen bilgi formlarına göre sisteme 

bilgi girişi yapılacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yapılan düzenleme ile adres değişikliğine ilişkin bildirimler bundan sonra sadece yeni vergi 

dairesine bildirilecektir. Ayrıca adres değişikliği yapan mükellef elinde bulunan 

kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek istemesi halinde vergi 

dairesine dilekçe ile başvurması ve vergi dairesi tarafından bu belgelerin nev'i ve sayı 

itibarıyla tespit edilerek tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin söz konusu 

başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları halinde 

ise kullanılmamış belgelere ilişkin herhangi bir tutanak düzenlenmesine gerek 

bulunmamaktadır. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

510 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği  

 

 

(*) 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.  

 

(**) 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 
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19 Ekim 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30923 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 240)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 510) 

MADDE 1 – 28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 240)’nin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Vergi Usul Kanununun 163. maddesi 4108 sayılı Kanunla “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere 

nakledilmesi adres değişikliği sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin değişmeden önceki hükmü uyarınca, mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi 

dairesi yetki alanına işyerini nakletmesi, adres değişikliği sayılmayıp o vergi dairesinde işi bırakma, gidilen vergi 

dairesinde yeniden işe başlama olarak uygulanmakta idi. 

Bu uygulamada, mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi zorunlu belgelerinden 

kullanılmamış olanları imha edilmek üzere vergi dairesine teslim etmeleri gerekmekte idi. 

Bundan böyle, Vergi Usul Kanununun 163. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bir vergi dairesi 

yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış 

sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır. 

İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması, farklı uygulama yapılmasını da 

gerektirmeyecektir. 

Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verilecektir. 

Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi yeni vergi dairesine vermesi üzerine, vergi dairesi tarafından 

mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır. 

Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının 

tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde 

bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak 

terkin edilecektir. 

Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler 

dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi 

(https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir. 

Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için vergi 

dairesine dilekçe vermesi hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler nev'i ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak 

düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalandıktan sonra tutanağın bir örneği mükellefe 

verilecektir. Mükelleflerin bu başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik 

ortamda yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir. 

Yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle terkin işleminin tamamlandığı günü takip eden iş günü “Nakil 

Giden Mükellefler Listesi” eski vergi dairesi sisteminde yer alacaktır. 

Eski vergi dairesinin sisteminde yer alan Nakil Giden Mükellefler Listesi müdür yardımcısı veya şef 

tarafından kontrol edilecek ve en geç izleyen 2 iş günü içerisinde ilgili memura sevk edilecektir. 

İlgili memur tarafından en geç 5 iş günü içerisinde, Nakil Giden Mükellefler Listesinde yer alan mükellefler 

tarafından 1/4/2005 tarihinden önce bastırılmış belgelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve söz konusu 

tarihten önce bastırılmış belgelerin bulunması hâlinde, bu belgelere ilişkin olarak anlaşmalı matbaalar veya 

noterlerden gelen bilgi formlarına göre sisteme bilgi girişi yapılacaktır.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 
 


