
STAJ KREDİ DAMGA VERGİSİ’NİN 

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN BİLDİRİMİ VE ÖDENMESİNE 

İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

 

İnteraktif Vergi Dairesine aşağıdaki link üzerinden girilebileceği gibi 

internet tarayıcısı arama motoruna “İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ” 

yazılarak da girilebilmektedir. 

https://ivd.gib.gov.tr/ 

 

 

1-) İlk olarak İnternet vergi dairesi şifresi ile   interaktif  vergi 

dairesi  sitesine giriş yapıyoruz.  Şifreniz yoksa Kayıt ol sekmesine 

tıklayarak şifre alabilir veya mükellef E-devlet şifresi ile giriş 

yapabilirsiniz. 

 

 

https://ivd.gib.gov.tr/


2-)  İnteraktif vergi dairesine giriş yapıldıktan sonra ” İşlem Başlat-> 

Vergi İşlemleri-> Genel Amaçlı Dilekçe” seçeneğini seçerek devam 

ediyoruz. 

 

 

 

 

3-) Açılan ekranda bağlı bulunduğumuz vergi dairesi gelecektir. 

“İLERİ” diyerek devam ediyoruz. 

 

 

 

 

 



4-) Vergi dairesi seçimi bittikten sonra   ” Adres ” ekranı karşımıza 

gelecektir. Adres ekranında kayıtlı adresimiz görünmektedir. ” İLERİ ” 

diyerek devam ediyoruz. 

 

 

 

5-) Adres bilgileri sisteme girildikten sonra karşımıza ”Dilekçe Metni” 

bölümü gelmektedir. Bu bölümde dilekçe metninizi yazıyoruz. 

 

 

Dilekçe Metni Örneği : (Stajyer Avukat) 

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 27.maddesi ve TBB Staj Kredi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Stajyer 

Avukatlara sağlanan Staj Kredisi'nden faydalanabilmek için ..... TL tutarındaki 9047 kodlu Damga Vergisi 

yatırmam gerekmektedir. 

Gerekli tahakkuk işleminin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla, 



Dilekçe Metni Örneği : (Kefil) 

Kefil için kefilin giriş bilgileri ile giriş yapılarak yukarıdaki işlemler takip edildikten sonra aşağıdaki 

dilekçe yazılarak damga vergisi tahakkuk işlemi yapılması gerekmektedir. 

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 27.maddesi ve TBB Staj Kredi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Stajyer 

Avukatlara sağlanan Staj Kredisi'nden faydalanabilmek için müracaat eden ……… kişisi için kefaletim 

nedeniyle  ..... TL tutarındaki 9047 kodlu Damga Vergisi yatırmam gerekmektedir. 

Gerekli tahakkuk işleminin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla, 

 

 

6-) ”Dilekçe Metni” yazıldıktan sonra  ”İLERİ” diyoruz karşımıza girilen 

bilgilerin özetini gösteren ekran gelmektedir.  Son olarak bu sayfada 

”ONAYLA” sekmesini tıklayarak dilekçe kayıt işlemini tamamlıyoruz. 

 

 

 

 



7-) ”ONAYLA” dedikten sonra sisteme kayıtlı Cep telefonuna bir onay 

kodu gelecektir. Bu onay kodunu yazarak dilekçe kayıt işlemimizi 

tamamlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DİLEKÇEMİZİN KAYIT AŞAMASI BİTTİKTEN SONRA 

DAMGA VERGİSİ ‘NİN ÖDENMESİ 

NOT: Sistem yeni olduğundan tahakkuk edilmesi süresi uzayan 

(ortalama 3 gün içinde tahakkuk ediliyor) durumlarda Vergilendirme 

Servisini arayarak uyarınız. 

1-) ”Ödeme ve Borç İşlemleri -> Borç Ödeme ve Detay” seçeneğini 

seçerek devam ediyoruz. 

 

 

2-) Borç Bilgimiz menünün sağ tarafına gelmektedir. Burada “ÖDE” 

butonuna tıklıyoruz. 

 

 

 



3-) Tekrar açılan ekrandan “ÖDE” butonuna tıklıyoruz. 

 

 

 

 

3-) Açılan “GİB ÖDEME EKRANI” ‘nda gerekli bilgileri tamamlayarak 

ödememizi gerçekleştiriyoruz.  

 



4-) Ödeme gerçekleştikten sonra sistemin üretmiş olduğu ve aşağıda 

örneği sunulan “İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÖDEME ALINDISI” ‘nın 

vergi@barobirlik.org.tr e-posta adresimize veya 0312 220 10 16 

numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT 

Bu işlemler; 

1-) Stajyer avukat tarafından 

2-) Kefil tarafından 

yapılması gerekmektedir. 

mailto:vergi@barobirlik.org.tr

