
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR? ŞİFRE NASIL ALINIR? 

İnteraktif Vergi Dairesine https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca, İnteraktif Vergi 

Dairesinin üç tane mobil uygulaması vardır. Apple Store, Googgle Play ve Huwai AppGalery uygulama 

marketlerinden cep telefonunuza GİB Mobil uygulamasını indirerek İnteraktif Vergi Dairesi 

işlemlerinden yararlanabilirsiniz. 

İnteraktif Vergi Dairesine Nasıl Giriş Yapılır? 

Özel veya tüzel kişiler İnteraktif Vergi Dairesine internet sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden 3 

farklı yolla giriş yapabilir: 

1-) Kullanıcı kodu / TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası ve şifre ikilisiyle 

2-) E-Devlet şifresiyle 

3-) İnteraktif Vergi Dairesi web sitesinin sol kısmında yer alan “E-Devlet ile Kayıt Ol” butonuna 

basarak E-Devlet şifrenizi girdikten sonra uygulamaya özel şifre oluşturursunuz. Daha sonra TC Kimlik 

numaranız / Vergi Kimlik numaranız ve oluşturduğunuz bu şifre ile İnteraktif Vergi Dairesinin işlemler 

oturumuna giriş yaparsınız. 

 

 

 

İster özel kişi olun ister tüzel kişi vergi dairesine gitmeden de internet üzerinden anında kullanıcı kodu 

ve şifre edinebilirsiniz. Şimdi adım adım şifre alma işleminin nasıl yapılacağını görelim: 

Adım 1: İnteraktif Vergi Dairesi sayfasına (https://ivd.gib.gov.tr) girersiniz. Aşağıdaki resimde 

gösterdiğimiz gibi sayfanın sol alt bölümünde yer alan “E-Devlet İle Kayıt Ol” butonuna basarsınız. 



 

Adım 2:  Bu butona tıkladıktan sonra aşağıda resimde gösterdiğimiz “E-Devlet Kimlik Doğrulama 

Sistemine” yönlendiriliyorsunuz. Bu kısımda, gerçek kişi iseniz kendinize ait TC Kimlik Numaranızı ve 

e-Devlet şifrenizi; tüzel kişi iseniz kanuni temsilciye ait TC Kimlik Numarasını ve e-Devlet şifrenizi 

girmeniz gerekmektedir. Tüzel kişilerin bu hizmetten yararlanabilmesi için önceden MERSİS 

sisteminde kanuni temsilcilerini kaydetmesi zorunludur. TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifrenizi 

girdikten sonra tekrar İnteraktif Vergi Dairesi web sayfasına geçiş yaparsanız. 

 

 



Adım 3: Bu sayfada aşağıdaki resimde gösterilen menü önünüze açılır. Burada size uygun 2 kullanıcı 

tipinden (Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi) birini seçerseniz. 

 

 

 

Adım 4: “Gerçek Kişi Kayıt İşlemini” tıklarsanız aşağıdaki resimdeki ekran açılır. Bu ekranda,  İnteraktif 

Vergi Dairesine giriş için kullanmak istediğiniz şifrenizi ve İnteraktif Vergi Dairesi işlemlerinde 

kullanacağınız cep telefonu numaranızı girerek “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayınız. Sistemde şifre 

oluşturma işlemini bu şekilde tamamlarsınız. Sistem aynı zamanda size bir kullanıcı kodu da verir. Bu 

kullanıcı kodu ve biraz önce tanımladığınız şifrenizle bundan sonra İnteraktif Vergi Dairesinin tüm 

hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz kullanıcı kodunu kullanmaya gerek olmadan da sadece 

TC Kimlik Numaranız (veya varsa Vergi Kimlik Numaranız) ve şifrenizle de sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

“Tüzel Kişi Kayıt İşlemini” tıklarsanız aşağıdaki resimdeki ekran açılır. Tüzel kişilerin kayıt işlemleri 

esnasında kanuni temsilci / idareci bilgileri MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) sisteminden kontrol 

edilmektedir. Eğer MERSİS’de kaydınız yoksa bu menüden kullanıcı kodu ve şifre edinemezsiniz. Vergi 

dairesine giderek ancak şifre alabilirsiniz. 

MERSİS’de kaydınız varsa aşağıdaki ekranda tüzel kişiliğe ait vergi kimlik numarasının girişini yaparak 

“Tüzel Kişi Doğrula” butonuna basınız. Sistem tarafından kanuni temsilci – tüzel kişi ilişkisinin 

doğrulaması / eşleşmesi kontrol edilir. Doğrulamanın ardından şifre oluşturma ekranına geçiş yapılır. 



 

 

Tüzel Kişiler için şifre oluşturma ekranı Gerçek Kişiler ile aynıdır. Aşağıdaki ekranda,  İnteraktif Vergi 

Dairesine giriş için kullanmak istediğiniz şifrenizi ve İnteraktif Vergi Dairesi işlemlerinde kullanacağınız 

cep telefonu numaranızı girerek “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayınız. Sistemde şifre oluşturma 

işlemini bu şekilde tamamlarsınız. Sistem aynı zamanda size bir kullanıcı kodu da verir. Bu kullanıcı 

kodu ve biraz önce tanımladığınız şifrenizle bundan sonra İnteraktif Vergi Dairesinin tüm 

hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz kullanıcı kodunu kullanmaya gerek olmadan da sadece 

TC Kimlik Numaranız (veya varsa Vergi Kimlik Numaranız) ve şifrenizle de sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kullanıcı kodu bilginize ayrıca sisteme giriş yaparak Sicil Bilgilerim menüsünden de erişebilirsiniz. 
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