
(VD-Int.2) 

V E K A L E T N A M E  
 

GVD_Int_Sifre_Talep_(2)(Vekalet) 

 
Gelir ve Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Çalışma Dairesi, Resmi Kabz 
Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile tüm resmi daire ve kuruluşlarda 
ifa edilecek tüm işlemlerin, elektronik ortamda sunulan beyanlar dahil, bize ait verilerin kullanılmasına; 
bizlerin nam ve hesabına kendisine/kendilerine herhangi bir mükellefiyet ve/veya sorumluluk yüklemeden 
yapmaya ve/veya bizleri temsil etmeye yetkili kıldığımızı;  
Yukarıda adı geçen tüm daire ve bakanlıklar tarafından, bize İnternet üzerinden sağlanan bütün işlemleri 
aşağıda kimlik bilgileri bulunan gerçek kişinin/kuruluşun, yapabileceğimiz bütün işlemleri yapmaya; 
 

YETKİ VEREN MÜKELLEF KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ 
  

Adı Soyadı / Unvanı       :     

Vergi Kimlik Numarası  :   Kimlik No / MŞ :     

Telefon Numarası          :   Mobil Numarası :     

Adresi                               :     

Elektronik Posta Adresi:     

Muhasip/Murakıbın Yükümlüce Denetçi Olarak  Atandığı İlk Tarih   :      

      

 

YETKİ VERİLEN MUHASİP/MURAKIP KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ 
  

Adı Soyadı / Unvanı     :     

Vergi Kimlik Numarası :   Kimlik No / MŞ :     

Telefon Numarası         :   Mobil Numarası :     

Adresi                              :     

Elektronik Posta Adresi:     
    

  

 
1. Tarafımızdan yetkilendirilen gerçek kişiliğin ya da kuruluşun yaptığı işlemlerin firmamız veya kurumumuzca 

yapılmış olduğunu; 
2. Gelir ve Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Çalışma Dairesi, Resmi Kabz Memurluğu ve 

Mukayyitlik Dairesi, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile tüm resmi daire ve kuruluşlarda  mevzuat veya 
taleplere göre yeni geliştirilecek hizmetleri yetki verdiğimiz gerçek kişiliğin / kuruluşun yapmaya yetkili olduğunu; 

3. Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin, kendimiz veya yetkili kişilerce yapılmadığı 
yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimizi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumuzu, kullanıcı kodu, parola ve 
şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğimiz anda (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. 
durumlar dahil) ilgili daire veya bakanlığa bildireceğimizi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve 
kullanımdan bizzat sorumlu olacağımızı; 

4. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğünce yükümlüye tebliğ edilmesi gereken her türlü belgenin birleştirilmiş ve 
değiştirilmiş şekliyle 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası’nda düznlenmiş bulunan “Elektronik Ortamda Tebliğ” dahil 
olmak üzerediğer tüm yöntemler aracılığıyla yetki verdiğimiz gerçek/tüzel kişilere de yapılabilmesini ve işbu tebliğin 
usulüne uygun yapılmış olduğu ile hakkımda tüm hukuki sonuçları bir tamam doğracağını; 

5. Yukarıda adı geçen daire ve/veya bakanlıkların online yapılan bütün işlemlerde ilgili daire veya bakanlığının Bilgi 
İşlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını, 

kabul ve taahhüt ediyoruz.  
 

 

YETKİYİ VEREN / VERENLER  YETKİLENDİRİLEN MUHASİP / MURAKIP 

ADI SOYADI İMZA  ADI SOYADI İMZA 
 


